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LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS (90.46.1902)
2012–2014 –ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
MAŽINTI KORUPCIJĄ KAIP GRĖSMĘ ŽMOGAUS TEISĖMS IR LAISVĖMS, TEISINĖS
VALSTYBĖS PRINCIPAMS, EKONOMINEI PLĖTRAI
VEIKLOS PRIORITETAI
1. BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS. Sieksime greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti nusikalstamas
veikas, susijusias su:
1.1. viešaisiais pirkimais, vykdomais iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos lėšų
(2012 m. I-IV ketv.);
1.2. administracinės priežiūros ir kontrolės vykdymu, ypač statybos, aplinkosaugos srityse (2012 m. IIV ketv.).
Tikimės, kad ilgainiui daugiau asmenų praneš apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (30);
daugiau pradėsime ikiteisminių tyrimų (82); greičiau juos atliksime, todėl sumažės ilgiau kaip 9 mėnesius
trukusių ikiteisminių tyrimų (40 proc.), daugiau ir baigsime kaltinamojo akto surašymu, pareiškimu dėl
proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso
tvarka ikiteisminių tyrimų (46); daugiau išaiškinsime korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų (510),
įgysime 46 technines ir 7 programinės įrangos priemones įrodymams rinkti.
2. KORUPCIJOS PREVENCIJA. Aptiksime ir šalinsime korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas
šiose srityse:
2.1. atlikdami teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, ypatingą dėmesį skirsime
reglamentuojantiems energetikos, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, teisėsaugos, susisiekimo,
socialinės paramos bei komunalinių paslaugų administravimo, viešųjų pirkimų vykdymo teisinius santykius
(2012 m. I-IV ketv.). 2012 metais antikorupciniu požiūriu įvertinsime ne mažiau kaip 150 teisės aktų ir jų
projektų, 2013-2014 metais – po 170.
2.2. atliksime korupcijos rizikos analizes valstybės ir savivaldybių įstaigose, kurių veikla susijusi su
leidimų ir licencijų išdavimu, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra ir kontrole
energetikos, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, susisiekimo, teisėsaugos, viešųjų pirkimų vykdymo,
socialinės paramos bei komunalinių paslaugų administravimo, valstybės ar savivaldybių biudžeto ir ES
struktūrinių fondų lėšų administravimo srityse (2012 m. I-IV ketv.). Kasmet (iki 2014 metų) atliksime ne
mažiau kaip 12 korupcijos rizikos analizių valstybės ar savivaldybių įstaigų veikloje.
2.3. Kartu su kitomis institucijomis, pagal kompetenciją įgyvendinsime Nacionalinės kovos su
korupcija programos (toliau – NKKP) priemones, ypatingą dėmesį skirsime:
2.3.1. NKKP veiksmingumo stebėsenai (2012 m. I ketv.). Parengsime metinį (2011 metų) NKKP
vertinimą ir pateiksime Tarpžinybinei komisijai kovai su korupcija koordinuoti;
2.3.2. valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdomos korupcijos prevencijos koordinavimui, kontrolei ir
metodinės pagalbos teikimui (2012 m. I-IV ketv.). Sieksime, kad įvertintų valstybės ir savivaldybių įstaigų
kovos su korupcija programų skaičius atitiktų atliktų korupcijos rizikos analizių skaičių.
Tikimės, kad planuojamas 2013 metais atlikti sociologinis tyrimas parodys, kad sumažėjo asmenų, per
pastaruosius 5 metus davusių kyšį (35 proc.), taip pat sumažėjo kyšio prievartavimo tikimybė institucijose,
kuriose asmenys tvarkė reikalus (0,2 balo).
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3. ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS. Teiksime žinias apie korupciją, ugdysime visuomenės
vertybines nuostatas, gebėjimus jai pasipriešinti, formuosime teigiamą tarnybos reputaciją. Daugiausia
dėmesio skirsime valstybės ir savivaldybių įstaigoms, kurių veikla susijusi su leidimų ir licencijų išdavimu,
įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra ir kontrole, energetikos, sveikatos apsaugos,
aplinkos apsaugos, susisiekimo, teisėsaugos, viešųjų pirkimų vykdymo, socialinės paramos bei komunalinių
paslaugų administravimo, valstybės ar savivaldybių biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšų administravimo
sritims.
Tuo tikslu skaitysime 48 antikorupcines paskaitas ir surengsime 2 antikorupcinius renginius,
pateiksime 170 informacinių pranešimų žiniasklaidai, parengsime 10 antikorupcinių publikacijų bei ne
mažiau kaip 10 kartų dalyvausime televizijos ir radijo laidose (2012 m. I-IV ketv.).
Tikimės, kad 2013 metais planuojamas atlikti sociologinis tyrimas parodys, kad padaugėjo asmenų
norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje (25 proc.), pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį (35 proc.),
žinančių kur kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį (55 proc.), iki 2014 metų sumažės anonimiškai
gautų pranešimų, prašymų, skundų apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galimai padarytus asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimus (20 proc.).
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Eil.
Nr.

Prioriteto pavadinimas

1.
2.
3.

Baudžiamasis persekiojimas
Korupcijos prevencija
Antikorupcinis švietimas

Asignavimų darbo užmokesčiui paskirstymas pagal veiklos
prioritetus

Asignavimai darbo
užmokesčiui

Asignavimai
(tūkst. litų)

(tūkst. litų)

1433,8
0
7,6

7249,74
1228,99
223,06

Etatų paskirstymas pagal veiklos prioritetus

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2011-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių planą, kartu su kitomis institucijomis
dalyvausime rengiant teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą, kad tarnyba funkcijoms vykdyti galėtų gauti reikiamos formos ir turinio būtiną
informaciją iš visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymų ir su juo
susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus (atsparumo korupcijai testai), kurie sudarytų galimybes
pasitelkiant atitinkamas priemones tam tikra tvarka valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovui
inicijuoti tos srities valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai patikrinimą; Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų pakeitimo projektus, siekiant
užtikrinti valstybės tarnautojų duomenų konfidencialumą, kai asmuo praneša apie kitų valstybės tarnautojų

3
šiurkščius pažeidimus; analizuosime įstatymus, reglamentuojančius imunitetus baudžiamajai atsakomybei
ir jų panaikinimo tvarką ir prireikus parengsime atitinkamų teisės aktų projektus; įvertinsime išplėstinio
turto konfiskavimo taikymo efektyvumą ir prireikus parengsime atitinkamus įstatymų pakeitimus ir kt.).
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos STT įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir
įstatymo papildymo 111 straipsniu nuostatoms, bus vykdoma STT vadovybės (direktoriaus ir jo pavaduotojų)
ir kitų tarnybos padalinių, nesančių kitame struktūriniame padalinyje, vadovų ir jų pavaduotojų rotacija
(tarnybinis kaitumas), kuri leis stiprinti vadovavimą orientuojant veiklą į rezultatus, padarys veiklą
skaidresnę.
Centralizuosime viešųjų pirkimų funkcijų vykdymą – ne mažiau 5 proc. pirkimų vykdysime per
Centrinę perkančiąją organizaciją.

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA

Strateginis tikslas
Sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje

1 programa
Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei
prevencija (01.004)
Asignavimai, iš viso 17989 tūkst. litų,
iš jų darbo užmokesčiui 11480 tūkst. litų

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAM TIKSLUI IR PROGRAMAI ĮGYVENDINTI
tūkst. litų
Iš jų
Valstybės institucijos ir įstaigos

išlaidoms

Iš viso
iš viso

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

17989

17167

iš jų darbo turtui įsigyti
užmokesčiui

11480

822

4

Metai

Tarnybai skirti
asignavimai
(tūkst. litų)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

15783
16532
13746
13746
13746
13923
15338
16367
20309
23324
26354
21355
17115
18745
17989

2012 metams STT skirti asignavimai, palyginti su 2011-aisiais, sumažėjo 4 proc. ir sieks 2005-2006
metų lygį, kas patenkins 82,75 proc. paraiškoje pateikto poreikio, t. y. tarnybai reikalingų (planuotų)
asignavimų.
Iš jų
Metai

išlaidoms

Iš viso asignavimų
iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

turtui įsigyti

2011

18745

17582

11417

1163

2012

17989

17167

11480

822

Palyginti su ankstesniais, 2012 metais, STT skirti asignavimai visoms išlaidoms sumažės 2,36 proc.,
darbo užmokesčiui padidės 0,55 proc., o turtui sumažės 29,32 proc.
Dėl sumažinto finansavimo:
- neišvengiamai esame priversti 54 proc. mažinti išlaidas nusikalstamų veikų atskleidimui
(operatyvinės veiklos ir ikiteisminio tyrimo išlaidas);
- tarnyba negalės įgyti dalies planuotų techninių priemonių, reikalingų įrodymams rinkti ir fiksuoti;
- neskirs lėšų užsienio komandiruotėms, todėl darbuotojai negalės vykti net į tuos renginius, kur
Lietuvos atstovavimas yra būtinas vykdant tarptautinius įsipareigojimus;
neskirs pakankamai lėšų kvalifikacijos kėlimui, todėl negalės užtikrinti Valstybės tarnybos
įstatymo 46 str. (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nuostatų įgyvendinimo, kuriame nustatyta, kad
valstybės tarnautojų mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5
procentus valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų.
- negalės įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 908-3
patvirtintos Lietuvos Respublikos informacijos, ES, NATO Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos
apsaugos tobulinimo 2011–2014 m. programos (RIBOTO NAUDOJIMO), pagal kurią STT privalo įdiegti
naujas ir modernizuoti veikiančias fizinės apsaugos priemones. Šios programos priemonėms įgyvendinti iš
valstybės biudžeto papildomų asignavimų STT neskirta, todėl dalį lėšų reikėtų skirti pagal vykdomą
programą „Kova su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija“, tačiau dėl sumažinto
finansavimo minėtos programos priemonių įgyvendinimui skirti lėšų nėra galimybių.
Didžiausia dalis išlaidoms numatytų asignavimų bus skirta būtinoms ir neišvengiamoms institucijos
turto išlaikymo išlaidoms – mokėti už kitų ūkio subjektų suteiktas elektros, šilumos, vandens tiekimo ir kt.
paslaugas. Taip pat maksimaliai bus sumažintos išlaidos ryšiams (41 proc.) ir transportui išlaikyti (36 proc.).
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Tarnybai keliamų reikalavimų ir jiems įgyvendinti skiriamų lėšų neatitikimas gali lemti
neįgyvendintus tikslus, nepateisintus lūkesčius, sumažėjusį tarnybos veiklos rezultatyvumą ir pasitikėjimo ne
tik tarnyba, bet ir valstybės vykdoma antikorupcine politika mažėjimą.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pareigybių skaičius
(vienetais)
Išlaidos darbo
užmokesčiui (tūkst.
litų)

2011

2012

2013

2014

243,5

243,5

243,5

243,5

11417

11480

11480

11480

2012 metų asignavimų darbo užmokesčiui paskirstymas
pagal pareigybių grupes (tūkst. litų)

2012 metų pareigybių skaičiaus pasiskirstymas
pagal pareigybių grupes

2011 metais STT struktūrą sudarė Administravimo, Pirmoji, Antroji, Korupcijos prevencijos valdybos,
5 teritoriniai padaliniai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio valdybos), Finansų, Planavimo,
Saugumo, Viešųjų ryšių ir Vidaus audito skyriai.
2011 metais STT dirbo 233 darbuotojai, iš jų 129 vykdė baudžiamojo persekiojimo funkcijas, 23–
korupcijos prevencijos funkcijas, 5– antikorupcinio švietimo ir informavimo funkcijas, 76 – administravimo
funkcijas (vadovavimo, imuniteto, vidaus administravimo1 ir kt.).
2012-2014 metais tarnyba struktūrinių ir pareigybių skaičiaus pokyčių nenumato.

1

STT vidaus administravimo funkcijos apima dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymą, taip pat
kitas funkcijas, padedančias užtikrinti tarnybos funkcionavimą (teisė, tarptautiniai ryšiai, viešųjų pirkimų organizavimas,
informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, vidaus auditas ir kt.).
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VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2012-2014 -ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
(tūkst. litų)
Numatomi 2013-ųjų metų
asignavimai

2012-ųjų metų asignavimai
iš jų
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

1.

2.

iš jų

išlaidoms
iš viso

iš
viso

Numatomi 2014-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms

iš jų
turtui iš viso
darbo įsigyti
užmokesčiui

išlaidoms

iš jų turtui
darbo įsigyti iš viso
iš viso
užmokesčiui

iš viso

iš jų
turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

Kova su korupciniais
nusikaltimais ir teisės
pažeidimais bei
prevencija ( 03 06 01
09)

17113 16291

11480

822 18170

17007 11480

1163 18170

17007

11480

1163

iš jų valdymo išlaidos

17113 16291

11480

822 18170

17007 11480

1163 18170

17007

11480

1163

876

876

0

0

Kova su korupciniais
nusikaltimais ir teisės
pažeidimais bei
prevencija
(10.02.01.01)

876

876

0

0

Iš viso asignavimų
programoms

17989 17167

11480

822 19046

17883 11480

1163 19046

17883

11480

1163

iš jų valdymo išlaidos (03
06 01 09)

17113 16291

11480

822 18170

17007 11480

1163 18170

17007

11480

1163

Valdymo išlaidų dalis,
procentais

95,13 94,89

100

95,1

100

100

100

876

95,4

876

95,1

0

100

0

100

95,4

II. STRATEGINIO TIKSLO IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) – Lietuvos Respublikos Prezidentui ir
Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga teisėsaugos įstaiga, kuri atskleidžia ir tiria korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones.
Politiniai ir teisiniai veiksniai
Lietuvoje kova su korupcija yra pagrįsta nacionaline ir tarptautine teise.
Teisinė bazė ir šalies institucinė sistema sukuria prielaidas korupcijos priežasčių šalinimo
mechanizmui funkcionuoti (Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr.
2-16), STT įstatymas (Žin., 2000, Nr. 41-1162), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
(Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2633),
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 37-1341) ir kt.).
Lietuvos Respublikos Seimas, vertindamas korupciją kaip grėsmę politinei sistemai, pilietinei
visuomenei ir nacionaliniam saugumui, matydamas būtinybę, kad valstybės institucijos vykdytų kryptingą ir
veiksmingą antikorupcinę politiką, 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457 patvirtino Lietuvos
Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2011–2014 metų programą ir jos įgyvendinimo 2011-2014 metų
priemonių planą. Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų programos tikslas – užtikrinti ilgalaikę,
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Lietuvos Respublikoje. Ji orientuojama į
du pagrindinius segmentus – korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą bei šalinimą ir atsakomybės už
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimą. Programoje yra įvardytos prioritetinės kovos su
korupcija sritys, kuriose yra didžiausia korupcijos paplitimo galimybė, daugiausia prielaidų ir sąlygų
piktnaudžiauti, t. y. teisėkūra, teismų ir teisėsaugos institucijų veikla, ūkio subjektų veiklos priežiūra, viešieji
pirkimai, sveikatos priežiūra, teritorijų planavimas ir statybos valstybinė priežiūra, viešasis administravimas
ir valstybės tarnyba ir antikorupcinis švietimas. Teisėkūros srityje ketinama didinti teisėkūros proceso
viešumą ir skaidrumą. Teismų ir teisėsaugos institucijų veiklos srityje numatoma mažinti ir šalinti korupcijos
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prielaidas teismų sistemoje, gerinti teisėsaugos institucijų veiklą. Ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje
planuojama mažinti korupcijos prielaidas optimizuojant priežiūros institucijų veiklą ir paskatas nelegaliems
mokėjimams, siaurinant verslo reguliavimo apimtį. Didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo
viešumą, skaidrumą ir kontrolę bus siekiama viešųjų pirkimų srityje. Sveikatos priežiūros srityje numatoma
sumažinti korupcijos prielaidų galimybes sveikatos priežiūros įstaigose, sukurti skaidresnę vaistinių
preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimo į kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis sistemą, sudaryti sąlygas papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo plėtrai, taip
sumažinant prielaidas nelegaliems mokėjimams. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros
srityje ketinama užtikrinti skaidrų su teritorijų planavimu ir statyba susijusių dokumentų išdavimą teisės aktų
nustatytais terminais. Viešojo administravimo ir valstybės tarnybos srityje planuojama tobulinti
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinant viešųjų paslaugų
skaidrumą ir efektyvumą ir valstybės tarnautojų atrankos, karjeros, tarnybinės ir mokymo veiklos vertinimo
sistemą. Antikorupcinio švietimo srityje bus siekiama didinti antikorupcinio švietimo sklaidą pasitelkiant
visuomenės informavimo ir kitas priemones ir diegti ir įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas. Teisės
pažeidimų tyrimo srityje numatoma tobulinti teisės aktus, nustatančius atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus ir reglamentuojančius jų atskleidimą ir tyrimą ir stiprinti subjektų, tiriančių korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimus, pajėgumą ir veiksmingumą.
Korupcijos prevencijai ir efektyviam tyrimui didelės įtakos turi Lietuvos ratifikuoti tarptautiniai teisės
aktai: Europos baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos, Europos civilinės teisės konvencija dėl
korupcijos, Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. Prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai skatina
antikorupcinės veiklos pažangą, visuomenės saugumo užtikrinimą.
Vienu iš svarbiausiu siekiu 2012 metais Vyriausybė (Žin., 2011, Nr. 126-5592) įvardino kovą su
korupcija valdžios sektoriuje. Vyriausybė numatė padidinti skaidrumą ir sumažinti korupcijos prielaidų
labiausiai korupcijos pažeistose srityse – sveikatos apsaugos, viešųjų pirkimų, teritorijų planavimo, statybų.
Numatytos kryptys:
1. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos (priimamų sprendimų, viešųjų
finansų naudojimo, išduodamų dokumentų, teikiamų paslaugų) viešumą.
2. didinti skaidrumą ir mažinti korupcijos prielaidų sveikatos apsaugos, viešųjų pirkimų, statybos
priežiūros srityse.
3. diegti informacines technologijas, skirtas baudžiamojo proceso ir administracinių nusižengimų
teisenos procedūroms optimizuoti ir modernizuoti.
Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas neginčijamą svarbą ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu
lygiu stiprinti korupcijos prevencijos ir kovos su ja politiką bei siekdamas įgyvendinti Europos Sąjungos
Tarybos 2008 m. spalio 24 d. priimto sprendimo 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų
tinklo (Oficialusis leidinys, L 301, 12/11/2008, p. 38–39) nuostatą, 2010 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. XI657 (Žin., 2010 Nr. 9-402) paskyrė STT Europos Sąjungos valstybių narių kovos su korupcija kontaktinių
punktų tinklo nare. Lietuva ir jos institucijos bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Organizacija
įgyvendindama Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją, dalyvauja Europos Tarybos valstybių grupėje
prieš korupciją (GRECO), įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektus pereinamojo laikotarpio
šalims. Tai sudaro sąlygas stiprinti valstybės institucijų, atsakingų už kovą su korupcija, gebėjimus, įgyti
joms naudingos tarptautinės patirties.
Ekonominiai veiksniai
Korupcija sudaro prielaidas šešėlinei ekonomikai didėti, monopoliniams dariniams atsirasti, neigiamai
veikia mokesčių įmokas į valstybės biudžetą, blogina šalies įvaizdį bei stabdo tiesioginių užsienio investicijų
atėjimą. Korupcijai darant neigiamą įtaką rinkai, mažėja šalies ūkio bei įmonių efektyvumas,
konkurencingumas, prastėja prekių ir paslaugų kokybė, investicijų srautai, o labiausiai – viešojo sektoriaus
paslaugos. Pastarieji veiksniai skatina nepasitikėjimą valstybės institucijomis ir nusivylimą valstybe, tai kelia
visuomenės abejones valdžios priimamais sprendimais strateginiais valstybės investavimo ar mokesčių
politikos klausimais.
Ekonominį korupcijos mastą sunku tiksliai nustatyti, kadangi skiriasi pateikiami duomenys, tačiau
akivaizdu, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp ekonomikos augimo, rinkos konkurencingumo, gyvenimo
kokybės, tiesioginių užsienio investicijų ir korupcijos. Pasaulio praktika rodo, kad besivystančiose šalyse,
kuriose korupcijos lygis žemas, gyvenimo kokybė yra 300 proc. aukštesnė ir atvirkščiai – korupcijos
padidėjimas 1 indekso punktu sumažina BVP augimą 0,13 proc., o BVP dalį vienam gyventojui – apytiksliai
425 JAV doleriais.
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Pagal Pasaulio konkurencingumo 2010–2011 metų indeksą Lietuva2 pakilo iš 53 vietos į 47-ąja vieta iš
139 vertintų valstybių, Estija – iš 35 į 33, o Latvija per dvi vietas nusileido žemyn ir užėmė 70 vietą. Vieni
didžiausių trūkumų šaliai siekiant konkurencingumo, Pasaulio ekonomikos forumo ekspertų nuomone, susiję
su prasta makroekonomine aplinka (71) bei bloga institucijų veikla (60).
Paskelbtoje Pasaulio banko tarptautiniame tyrime „Doing Business 2012“3 ataskaitoje Lietuva nukrito
dviejomis pozicijomis ir užima 27 vietą tarp 183 verslui palankių pasaulio valstybių. Pasaulio bankas
užfiksavo, kad per pastaruosius metus Lietuva iš visų tyrime dalyvavusių valstybių įvykdė daugiausia – 5 –
su verslo sąlygomis susijusias reformas. Pasaulio bankas taip pat įvertino Lietuvos pastangas gerinti
mokesčių mokėjimo administravimą, kreditų gavimo sąlygų skaidrinimą, užsienio prekybos sąlygų
palengvinimą elektronizuojant muitinės procedūras, bankroto procedūrų administravimo pagerinimą. Lietuva
taip pat paminėta tarp šalių, greičiausiai reagavusių į ekonominę krizę ir reformavusių nemokumo
reglamentavimą.
Pasaulio banko ekspertai pažymėjo, jog šešėlinės ekonomikos dalis negali būti apskaičiuota tiesiogiai,
todėl remiamasi šalies darbo rinkos, mokesčių ir kitais rodikliais. Ekspertai taip pat konstatavo, kad šešėlinę
ekonomiką skatina didelė mokesčių našta, griežtos darbo rinkos taisyklės, prastas viešųjų paslaugų lygis, taip
pat prasta „oficialiosios“ ekonomikos būklė.
Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis oficialiai
neapskaitytos ekonomikos (toliau – ONE) dalis nuo BVP 2008 m. sudarė 12,7 proc. BVP, o Lietuvos
laisvosios rinkos instituto duomenis 2011 m. ONE Lietuvoje nustos augusi, tačiau jos dalis nuo BVP bus
aukšta ir sieks apie 27 proc.
Pasaulio banko teigimu4Apytikslė korupcijos kaina – daugiau kaip 5 proc. globalaus BVP (2,6 trilijonų
JAV dolerių).
Kasmet kyšiams sumokama daugiau kaip 1 trilijonas JAV dolerių.
Korupcija apie 10 proc. padidina verslo išlaidas pasauliniu mastu, 25 proc. – viešųjų pirkimų kainą
besivystančiose šalyse.
Verslo perkėlimą iš šalies, kurioje korupcijos lygis žemas, į šalį, kurioje korupcijos lygis vidutinis arba
aukštas, galima prilyginti apmokestinimui mokesčiais taikant 20 proc. tarifą.
Tačiau su korupcija aktyviai kovojančios šalys gali padidinti savo nacionalines pajamas iki keturių
kartų5 . Tai reiškia, kad vienas kovai su korupcija išleistas litas leidžia sutaupyti keturis.
Socialiniai veiksniai
Blogėjant socialinei būklei, didėjant nedarbui, pajamų skirtumai ir maži valstybės tarnautojų, dirbančių
tose srityse, kuriose gali pasireikšti korupcija, atlyginimai, netvirtos socialinės garantijos sudaro galimybes
plisti korupcijai.
Tarptautinei organizacijai „Transparency International“ kasmet paskelbiant korupcijos suvokimo
indeksą (KSI), pasaulio valstybės suskirstomos pagal suvokimą, kiek korupcija yra paplitusi tarp viešojo
sektoriaus tarnautojų ir politikų. Laikoma, kad valstybės, kurių KSI – ne didesnis kaip 5 balai (iš 10 galimų),
susiduria su didelėmis korupcijos problemomis ir nesugeba pažaboti korupcijos. 2011 metais Lietuva
įvertinta 4.8 balo (2010 metais – 5.0 balo). Lyginant su kaimyninėmis šalimis aukščiausią vertinimą gavo
Estija, tačiau ir jos KSI sumažėjo nuo 6,5 iki 6,4 balo, Latvijos – nuo 4,3 iki 4,2 balo.
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis 2011“ duomenimis, asmenų, davusių kyšį per pastaruosius
5 metus, skaičius, palyginti su 2008-ųjų metų tyrimo duomenimis, padidėjo nuo 33,5 proc. iki 38 proc.
Korupcija didina nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, keldama vis didesnį piliečių nusivylimą
ir politinį pasyvumą. Nepasitikėjimą valdžios institucijomis lydi nusivylimas jomis ir jų priimamais
sprendimais, stiprėja netikėjimas savo galimybėmis kažką pakeisti. Tokį nusiteikimą atspindi ir aktyvumas
politiniame šalies gyvenime, dalyvavimas (veikiau nedalyvavimas) priimant sprendimus. Visuomenės
nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ 2010 m. liepos 2–11 dienomis atlikta apklausa6 atskleidė
vyraujantį lietuvių neigiamą nusiteikimą politinio gyvenimo, valdžios atžvilgiu: Seimu nepasitiki 73,8 proc.,
Vyriausybe – 56,3 proc., politinėmis partijomis –75,7 proc. apklaustųjų. Sociologinio tyrimo „Korupcijos
žemėlapis 2011“ duomenimis, kad 20 proc. apklaustų vis dar nepraneštų apie korupcijos atvejį (praneštų 33
proc.), 44 proc. apklaustų nenorėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje (norėtų 23 proc.).
2

Prieiga per internetą: http://www.stat.gov.lt/lt/news/view?id=9999&PHPSESSID=.
„Doing Business“ tyrimą sudaro šių indeksų įvertinimas: verslo pradžia, statybos leidimų išdavimas, nuosavybės
registravimas, kreditų gavimas, investuotojų apsauga, mokesčių mokėjimas, užsienio prekyba, sutarčių sudarymas,
verslo pabaiga. Atskirai pateikiami rezultatai dėl darbuotojų įdarbinimo.
3

4

Prieiga per internetą: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010.
Prieiga per internetą: http://www.weforum.org/pdf/paci/BusinessCaseAgainstCorruption.pdf.
6
Prieiga per internetą: http://www.vilmorus.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20.
5
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Korupcija tapatinama ne tik su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, bet ir su blogu
administravimu, netinkamu administracinių ir viešųjų paslaugų teikimu, valstybės tarnautojų nepakankama
kompetencija, valstybės tarnautojų etikos trūkumu.
Vertindami antikorupcinį potencialą, respondentai mano, kad pagrindinės priemonės, padėsiančios
sumažinti korupcijos lygį šalyje – tai sankcijų už korupcinį elgesį griežtinimas, visuomenės moralės kėlimas
ir švietimo priemonių taikymas, įstatymų tobulinimas, atliekant jų antikorupcinę ekspertizę.
Pasitikėjimas STT nuolat svyruoja, tai šiek tiek padidėdamas, tai šiek tiek sumažėdamas (2009 metais
vidutinis metinis pasitikinčiųjų STT skaičius sudarė apie 38 proc., 2010 metais – 35 proc., 2011 metais – 37
proc.). Svyruojantį pasitikėjimą STT, kaip ir kitomis teisėsaugos institucijomis, galima sieti su bendra
vyraujančia gyventojų pesimistine nuotaika ir pasitikėjimo valstybės institucijomis stoka. Kaip rodo
„Korupcijos žemėlapio 2011“ tyrimo duomenys, televizija yra pagrindinis informacijos šaltinis, formuojantis
gyventojų nuomonę apie korupcijos mastą Lietuvoje. Viešumas ir skaidrumas yra geriausi ginklai kovojant
su korupcija, tačiau neretai žiniasklaida, formuodama neigiamą nuomonę apie valstybės institucijas, taip pat
ir asmenų elgseną, nemažina, o veikiau didina korupciją, stiprina bejėgiškumo jausmą pasipriešinti
korupcijai, skatina socialinį pasyvumą. Tačiau žiniasklaida galėtų diegti piliečiams pasitikėjimą savo jėgomis
ir skatinti juos netoleruoti korupcijos.
Technologiniai veiksniai
Jungtinių Tautų atliktoje 2010 m. el. valdžios apžvalgoje „El. valdžios įtaka finansinio ir ekonominio
nuosmukio metu“7 pateikiamas sisteminis informacijos ir ryšių technologijų įtakos, didinant skaidrumo,
efektyvumo ir priėjimo prie viešųjų paslaugų bei piliečių dalyvavimo, įvertinimas. Lietuva 2010 metų
ataskaitoje pagal el. dalyvavimo indeksą, kuris parodo bendrus nacionaliniams portalams ir gyventojams
suteiktų galių rezultatus, užėmė 19 vietą iš 157 reitinguotų valstybių ir atsidūrė pirmajame dvidešimtuke tarp
tokių šalių kaip Australija, Japonija, JAV, Danija, Vokietija, Nyderlandai. Vertinant el. valdžios vystymosi
rodiklius Lietuva užima 28 vietą tarp 184 vertintų šalių. Elektroninis valdymas – tai viešojo administravimo
subjektų veikloje diegiamų informacijos ir ryšio technologijų, naujovių, skirtų administracinėms ir
viešosioms paslaugoms, demokratiniams procesams ir viešajai politikai tobulinti, visuma. Teigiama, kad
labiausiai elektroninės valdžios plėtra stringa korupcijos pažeistose valstybės valdymo srityse, tokiose kaip
statybos leidimų išdavimas, žemės paskirties keitimas.
Skirtingas informacinių technologijų plėtojimas valstybės ir savivaldybių įstaigose riboja spartesnę
informacijos sklaidą. Valstybės ir savivaldybių įstaigos nederina savo veiksmų diegdamos naujas
informacines technologijas. Veiksmingas modernių informacinių technologijų naudojimas leistų išplėsti
antikorupcinės informacijos sklaidą, užtikrinti informacijos valdymo sistemų funkcionavimą, disponuojamos
informacijos apsaugą, padidinti keitimosi duomenimis spartą, gebėjimus analizuoti vis didėjančius duomenų
informacinius srautus, supaprastinti darbą, sumažinti veiklos sąnaudas ir kt.
Tarnybos veiklos specifiškumas reikalauja informacinių, technologinių inovacijų taikymo. Naujos
specialios techninės priemonės padeda spręsti tarnybai iškeltus uždavinius, jos ypač reikalingos
baudžiamajam persekiojimui vykdyti, be to, modernios informacijos technologijos leidžia išplėsti
antikorupcinės informacijos sklaidą. STT palaikomas optimalus informacinių technologijų išsivystymo lygis
leidžia padidinti veiklos veiksmingumą (rezultatyvumą). Darbuotojai aprūpinti būtiniausia operatyvaus
aprūpinimo kompiuterine ir programine (specialiąja įranga), modernizuojančia STT veiklą, supaprastinančia
vidaus procedūras ir duomenų apdorojimą, padidinančia kontrolės efektyvumą, paspartinančia analizės
procesus ir padidinančią tarnybos galimybes apsaugoti įslaptintą informaciją nuo neteisėto atskleidimo,
užtikrinančia komunikaciją tiek su Lietuvos, tiek ir užsienio partneriais.

7

Prieiga per internetą: http://www.ivpk.lt/main-news.php?cat=30&n=1170.
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STRATEGINIS TIKSLAS
SUMAŽINTI IR KONTROLIUOTI KORUPCIJĄ VALSTYBĖJE
Efekto kriterijai
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

E-01-02

E-01-03

E-01-04

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Pasitikėjimo STT8 didėjimas –
vidutinis metinis pasitikinčiųjų STT
skaičiaus didėjimas ne mažiau kaip 2
procentais.
Tarptautinės organizacijos
„Transparency International“
atliekamo tyrimo „Korupcijos
suvokimo indeksas“ rezultatai –
išlaikyti 5.0 balų ribą, skiriančią
valstybes, sugebančias pažaboti
korupciją, nuo valstybių, kurios
susiduria su rimtomis korupcijos
problemomis, ir palaipsniui gerinti.
Nusikalstamumo rodikliai – mažiau
Informatikos ir ryšių departamente
prie Vidaus reikalų ministerijos
užregistruotų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų.
Sociologinio tyrimo „Korupcijos
žemėlapis“ nuomonės apie korupciją
rezultatai – daugiau asmenų,
manančių, kad korupcija per 5 metus
sumažėjo.

Vertinimo
kriterijaus
mato
vienetas

2011

2012

2013

2014

Procentai

37

39

41

43

Balai

4.8

5.6

5.7

5.8

Skaičius

900

880

860

840

Procentai

17

-

20

-

Pasitikėjimo STT pokyčiai 2007-2014 metais

8

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ duomenimis.

11
Korupcijos suvokimo indekso pokyčiai 1999-2014 metais

Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
užregistruotų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų pokyčiai 2007-2014 metais

Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ nuomonės apie korupciją rezultatų – asmenų, manančių,
kad korupcija per 5 metus sumažėjo – pokyčiai
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NUMATOMA VYKDYTI PROGRAMA
Strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti vieną programą (kodas 01.004).
„KOVA SU KORUPCINIAIS NUSIKALTIMAIS IR TEISĖS PAŽEIDIMAIS BEI PREVENCIJA“
Bendroji informacija apie programą
Kova su korupcija yra bendras Vyriausybės ir valstybės institucijų uždavinys. Atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarime Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 33-1268)
įtvirtintą pasiūlymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms pagal kompetenciją
dalyvauti įgyvendinant atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos
priemones, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų siekį padidinti skaidrumą ir sumažinti
korupcijos prielaidų labiausiai korupcijos pažeistose srityse, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1203 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 metų veiklos
prioritetų“ (Žin., 2011, Nr. 126-5592), STT dalyvauja antikorupcinėje veikloje, vykdydama baudžiamąjį
persekiojimą, korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.
STT – pagrindinė koordinuojančių valstybės kovos su korupcija sistemos sudedamoji dalis. Kovos su
korupcija veiksmingumas labai priklauso nuo koordinavimo ir paramos. STT skirtas koordinavimo ir
pagalbos teikimo vaidmuo duoda akivaizdžios naudos, kadangi leidžia valstybės antikorupcinius veiksmus
sujungti į sistemą bei padaryti nuoseklesnius, kryptingesnius ir ilgalaikius. Ši programa leis STT geriau
atlikti savo, kaip kovos su korupcija koordinatorės, vaidmenį.
Programa yra tęstinė ir ilgalaikė, todėl ja bus užtikrintas STT įstatyme numatytų uždavinių – saugoti ir
ginti asmenį, visuomenę, valstybę nuo korupcijos, vykdyti korupcijos prevenciją bei išaiškinimą –
įgyvendinimas, ji prisidės prie tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautines konvencijas prieš korupciją
vykdymo ir padės įgyvendinti Lietuvos Vyriausybės 2012 metų vieną iš prioritetų „Kova su korupcija“.
Programa atitinka kovai su korupcija keliamas, pasauliniu mastu pripažintas pagrindines efektyvios
kovos su korupcija nuostatas, t. y. maksimalus institucijos, kovojančios su korupcija, nepriklausomumas,
visų pareiškimų apie korupcinius nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus tyrimas, efektyvios kovos su
korupcija elementų (korupcinių teisės pažeidimų tyrimų tyrimas, korupcijos prevencija ir visuomenės
švietimas) lygiavertiškumas, efektyvios kovos su korupcija elementų vykdymas vienoje institucijoje,
tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Programa yra pripažinta tarptautiniu mastu, todėl jos įgyvendinimo
patirtimi aktyviai domisi ES narės ir taip pat mėginama pasinaudoti jos gerąja praktika kuriant
antikorupcinės kovos sistemas tiek Europos Sąjungos, tiek kitose valstybėse (pavyzdžiui, Lenkijoje,
Azerbaidžano Respublikoje, Moldovos Respublikoje ir kt.).
Programai taikyto atitinkamo (nulinio, 30, 50 ar 70 proc. finansavimo) pagrindo biudžeto formavimo
metodo pasekmės:
1. Jei būtų atsisakyta programos, būtų galima konstatuoti:
1.1. kad valstybė atsisako per daugelį metų pasiektos pažangos kovojant su korupcija;
1.2. nebūtų laikomasi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl kovos su korupcija, kadangi viena iš
pagrindinių Europos Sąjungos teisės aktų, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijų
valstybėms – imtis reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta institucijos specializacija kovoti su korupcija;
1.3 kaip ankstesniais metais (daugiau kaip prieš dešimtmetį) korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
tirtų daugelis teisėsaugos institucijų, tokiu būdu būtų išskaidytos funkcijos, nebūtų bendros sistemos ir jos
centro, koordinuojančio kovą su korupcija, atsakingo už korupcijos paplitimo mažinimą;
1.4. taip būtų išbalansuota dabar jau veikianti valstybės antikorupcinė sistema, kadangi STT yra vienas
iš valstybės antikorupcinės sistemos elementų, kuris kartu su kitomis institucijomis kuria kovos su korupcija
metodus, koordinuoja kitų sistemos elementų veiklą bei įgyvendina įstatymų leidžiamosios valdžios
patvirtintas kovos su korupcija priemones;
Tarnyba, turėdama baudžiamojo persekiojimo, korupcijos prevencijos bei antikorupcinio visuomenės
švietimo įrankius, tiesiogiai veikia ir kitus antikorupcinės veiklos dalyvius – valdžios institucijas ir
visuomenę: vykdo operatyvinę veiklą siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir
užkirsti joms kelią, atlieka ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų; renka, kaupia,
analizuoja ir apibendrina socialinius, ekonominius reiškinius; antikorupciniu požiūriu vertina valstybės
valdymo institucijų veiklą bei priimamus teisės aktus; antikorupcinio švietimo priemonėmis siekia formuoti
visuotinį nepakantumą korupcijai, skatina nesitaikstyti su korupcija, aktyviai su ja kovoti.
1.5. be to, programai taikant nulinio pagrindo biudžeto formavimo metodą, iškils pokyčių naudingumo
(finansinių ir žmogiškųjų) klausimas, galimas žmogiškųjų išteklių praradimas, t. y. iš valstybės tarnybos gali
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pasitraukti daug išsilavinusių ir profesionalių darbuotojų, turinčių didžiausią patirtį ir aukščiausią
kvalifikaciją, atsidavusių savo darbui ir žmonėms;
2. Jeigu programai būtų taikomas atitinkamas (30, 50 ar 70 proc.) finansavimas, tai neigiamai paveiktų
tarnybos veiklos rezultatus, t. y.:
2.1. vykdydama operatyvinę veiklą, siekdama atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir
užkirsti joms kelią, STT bus priversta vykdyti tik nesudėtingus tyrimus, kuriems pakanka mažiausių
finansinių išteklių, ne visada atitinkančius ilgalaikius valstybės prioritetus kovojant su korupcija. STT turės
žymiai sumažinti operatyvinės veiklos vykdymo teritoriją ir koncentruotis Lietuvos administracinio
suskirstymo centriniuose vienetuose, kuriuose yra STT teritoriniai padaliniai, taip pat bus sumažintos kitos
išlaidos, skirtos operatyvinei veiklai vykdyti, dėl to pablogės operatyvinės veiklos rezultatai;
2.2. atlikdama ikiteisminį tyrimą dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, STT bus priversta
ikiteisminių tyrimų atlikimą koncentruoti Lietuvos administracinio suskirstymo centriniuose vienetuose,
kuriuose yra STT teritoriniai padaliniai, ir dėl objektyvių priežasčių (lėšų bei transporto trūkumo) neturės
galimybių atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus tolimesniuose administracinio suskirstymo vienetuose
(rajonuose), STT negalės per trumpiausią terminą ir tinkamai surinkti įrodymų, pvz.: gauti ekspertų,
specialistų išvadų;
2.3. įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones ir vykdydama Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymą, STT negalės tinkamai vykdyti antikorupcinio švietimo, neturės galimybės informuoti
visuomenės apie galimybes ir būdus pasipriešinti korupcijai, pranešti apie žinomas korupcijos apraiškas,
turės atsisakyti sociologinių tyrimų, todėl STT negalės formuoti savo strateginės antikorupcinės veiklos,
nebus nustatomi pavojingiausi korupciniai taškai valstybės valdymo ir ekonomikos srityse, taip pat nebus
galima daryti įtakos korupcijos suvokimo indeksui.
Vienas svarbiausių (ilgalaikių) antikorupcinio švietimo tikslų – pasiekti, kad visuomenė netoleruotų
korupcijos, skatinti visuomenės narių aktyvų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą. Šiam tikslui pasiekti būtinas
didesnis dėmesys visuomenės antikorupciniam švietimui, todėl būtina visuomenės sąmonėje formuoti
teisingą korupcijos reiškinio sampratą, skatinti kovos su korupcija institucijų glaudesnį ir atviresnį
bendradarbiavimą su visuomene bei pilietinės visuomene .Vienas iš būdų padidinti visuomenės
informuotumą ir sąmoningumą kovos su korupcija srityje, socialinės reklamos sklaida (laidų, vaizdo klipų ir
socialinės reklamos antikorupcijos tema skleidimas), todėl STT negalės vykdyti antikorupcinio švietimo
sklaidos pasitelkiant visuomenės informavimo ir kitas priemones.
Jei STT negalės tinkamai vykdyti pavestų funkcijų, tokiu atveju Lietuvos valstybė gali negalėti
vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Vertinant STT žmogiškųjų išteklių ir vykdomų jos funkcijų
apimties, geografijos santykį, darytina prielaida, kad galimas darbuotojų ir funkcijų mažinimas neatneš
valstybei teigiamų rezultatų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo ir atskleidimo
srityje, o ilgalaikėje perspektyvoje ją pablogins.
Programai įgyvendinti numatyta 243,5 etato.
Atliekamų funkcijų analizė
1 TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS INSTITUCIJOS, KOVOJANČIOS SU KORUPCIJA,
SĖKMINGAI VEIKLAI
Šiandienos intensyviai besikeičiančioje aplinkoje sėkmingai veikti ir išlikti gali tik tos organizacijos,
kurios diegia naujoves, turi aiškiai apibrėžtą veiklos strategiją ir tinkamai parengtus darbuotojus jai
įgyvendinti. Tai suprasdama tarnyba ilgalaikės sėkmės įgyvendinimui siekia diegti informacinių,
technologinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių naujoves bei išlaikyti žmogiškąjį ir struktūrinį kapitalą.
Tarnyba siekia sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo sąlygas
darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai vykdyti ir tobulinti:
- investuodama į materialinius išteklius. Investicijas į materialinius išteklius sudaro prekėms ir
paslaugoms (išskyrus kvalifikacijai kelti ir komandiruotėms skiriamas lėšas), ilgalaikiam turtui įsigyti
skiriamos lėšos. 2011 metais materialiniams ištekliams buvo skirta 3074,5 tūkst. litų, 2012 metais – 1944,5
tūkst. litų, t. y. 36,75 proc. mažiau, kas sudaro 10,8 proc. visų tarnybai skirtų asignavimų. 2012 metais
mažėja investicijos į ilgalaikį turtą, t. y. planuojama skirti 822 tūkst. litų, kas sudarytų 4,6 proc. tarnybai
skirtų asignavimų (2011 metais jos siekė 1.163 tūkst. litų, t. y. 6,2 proc. tarnybai skirtų asignavimų).
Investicijos į ilgalaikį turtą turėtų būti ne mažesnės kaip 10 proc. visų tarnybai skiriamų asignavimų.
Priešingu atveju, ims didėti nusikalstamas veikas rengiančių ir darančių asmenų gebėjimas labiau nuslėpti
nusikalstamos veikos pėdsakus, neretai pasitelkiant naujausią techniką, kas gali ne tik apsunkinti
nusikalstamos veikos atskleidimą, bet ir sudaryti tokių asmenų nebaudžiamumo įvaizdį. Dėl valstybėje
susiklosčiusios sunkios ekonominės, finansinės padėties, materialiniams poreikiams skiriamos lėšos bus
mažesnės, kadangi būtina užtikrinti kitus svarbesnius interesus (darbuotojų darbo užmokestį, socialinę
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apsaugą ir pan.). Reikiamą investicijų dydį ketinama pasiekti 2014 metais, tikintis valstybės ekonominės
finansinės padėties pagerėjimo. 2012 – 2014 metais tarnyba kasmet ketina įsigyti po 3 vnt. programinės
įrangos licencijų.
- investuodama į žmogiškuosius išteklius. Žmogiškieji ištekliai yra pirminis ir svarbiausias sėkmingos
veiklos šaltinis. Konkurencinėje kovoje laimi tie, kurie sugeba surasti, suburti ir išlaikyti efektyvią, nuolat
tobulėjančią profesionalų komandą. Investicijas į žmogiškuosius siejamos su darbuotojų socialinių garantijų
užtikrinimu ir sąlygų darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų institucijos efektyviai veiklai užtikrinti,
sudarymu. Jas sudaro išlaidos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, socialinėms išmokoms,
kvalifikacijai kelti, komandiruotėms ir kt. 2011 metais žmogiškiesiems ištekliams buvo skirta 15670,5 tūkst.
litų, 2012 metais – 16044,5 tūkst. litų, t. y. 374 tūkst. litų arba 2,39 proc. daugiau. 2012 metais
žmogiškiesiems ištekliams skiriamos lėšos sudaro 89,2 proc. visų tarnybai skirtų asignavimų. Didesnės
investicijos į žmogiškuosius išteklius leis užtikrinti ne didesnę kaip 7 proc. darbuotojų kaitą, padidės
darbuotojų profesinė kompetencija (ne mažiau kaip 40 proc. darbuotojų kasmet kels kvalifikaciją,
vidutiniškai po 24 val. per metus, ne mažiau kaip 5 darbuotojai kasmet dalyvaus tarptautiniuose
antikorupciniuose renginiuose), sumažės asmenų teisių ar teisėtų interesų pažeidimo atvejų dėl netinkamo
darbuotojo elgesio ar tarnybinės veiklos, kils mažiau ginčų dėl darbo užmokesčio ir socialinių išmokų bei
pareigūno pensijos.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kuriant STT pareigūnų socialines garantijas buvo laikomasi pozicijos,
kad STT pareigūnų darbo užmokestis turi būti didesnis nei kitų valstybės tarnautojų, pareigūnų, ir tai kurį
laiką buvo įtvirtinta įstatymuose, tačiau nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. ši sistema buvo sugriauta, ir kai kurie
STT pareigūnai gauna mažesnį bendrą darbo užmokestį nei kiti kai kurie statutiniai valstybės tarnautojai,
pareigūnai. Tokia situacija ne tik neužtikrina asmenų motyvacijos tarnauti STT, bet ir gali daryti įtaką
efektyviai kovai su korupcija. Su korupcija kovojančios institucijos finansavimas turi būti tinkamas, o joje
tarnaujančių pareigūnų darbo užmokestis turėtų būti didesnis nei kitų valstybės tarnautojų, to reikalauja
tarptautiniai teisės aktai (pvz. Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją), tokia yra ir kai kurių užsienio
šalių praktika. Be to, didesniam (nei kitų valstybės institucijų) su korupcija kovojančios institucijos
finansavimui pritaria ir Europos Sąjungos bei tarptautinės kovos su korupcija organizacijos. STT pareigūnų
vykdomų funkcijų sudėtingumas, reikalaujama kvalifikacija šioms funkcijoms vykdyti, STT pareigūnams
taikomi apribojimai (draudimas dirbti kitą darbą, dalyvauti politinėje ir profsąjungų veikloje) ir keliami
tarnybos drausmės, moraliniai reikalavimai suponuoja tai, kad už tokio pobūdžio tarnybą turi būti atitinkamai
atlyginama.
2 TIKSLAS – GREITAI, IŠSAMIAI IR TEISĖTAI ATSKLEISTI KORUPCINIO POBŪDŽIO
NUSIKALSTAMAS VEIKAS
STT privalo tirti nusikalstamas veikas, susijusias su korupcija. Siekiama, kad laikas nuo korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo iki jos atskleidimo ir sankcijos pritaikymo būtų kuo trumpesnis,
kadangi bausmės tikslai geriausiai pasiekiami, kai ji skiriama greitai po nusikalstamos veikos padarymo. Kuo
šis procesas trunka trumpiau, tuo didesnė tikimybė, kad bus priimtas teisingas sprendimas. Taip pat
siekiama, kad poveikio priemonė būtų taikoma tik baudžiamojo proceso metu neabejotinai nustačius
nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei išsiaiškinus visas sankcijai taikyti reikšmingas aplinkybes. Be to,
siekiama atlikti tyrimą, kad nė vienas nekaltas asmuo nebūtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, jam
nebūtų taikomos jokios procesinės prievartos priemonės.
Tarnyba siekia, efektyviai planuoti ir valdyti veiklą, kad vienu metu gebėtų atlikti 130 tyrimų bei
nagrinėti 50 asmenų skundų ir pranešimų.
Kasmet nuo 2009 metų vidutiniškai per metus:
- 28 asmenys praneša apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, planuojama, kad įgyvendinus
numatytas baudžiamojo persekiojimo priemones tokių asmenų iki 2014 metų padaugės iki 34;
- baigiami kaltinamojo akto surašymu, pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju
įsakymu ar pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka 44 ikiteisminiai tyrimai,
planuojama, kad jų iki 2014 metų padaugės iki 50;
- pradedama 80 ikiteisminių tyrimų, planuojama, kad jų iki 2014 metų padaugės iki 86;
- nustatoma 500 korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, planuojama, kad jų iki 2014 metų padaugės
iki 530.
Be to, sumažės ikiteisminių tyrimų, trukusių ilgiau kaip 9 mėnesius (nuo 40 iki 30 proc.).
2012 metais tarnyba baudžiamajam persekiojimui vykdyti ketina įsigyti 46 vnt. techninių priemonių, 7
vnt. programinės įrangos, 2013 metais – 6 vnt. techninių priemonių, 2014 metais – 5 vnt. techninių
priemonių.
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3. TIKSLAS – APTIKTI IR ŠALINTI KORUPCIJOS ATSIRADIMO PRIEŽASTIS IR SĄLYGAS
Daugelyje sėkmingai su korupcija kovojančių valstybių pabrėžiama prevencinės veiklos svarba.
Valstybei ir visuomenei yra daug naudingiau užkirsti korupciniams nusikaltimams kelią, pašalinant jų
priežastis ir sąlygas, nei likviduoti šių nusikaltimų padarinius.
STT svarbu išsiaiškinti korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas, parengti optimalią savo veiklos
taktiką, pastebėti pasikeitimus ir nuspėti jų poveikį, kad galima būtų tinkamai įgyvendinti pavestas funkcijas.
2013 metais tarnyba numatė atlikti sociologinį tyrimą „Korupcijos žemėlapis“ – vieną iš
veiksmingiausių korupcijos kontrolės ir prevencijos mechanizmų, kurio tikslas – remiantis nacionalinėmis
sociologinėmis apklausomis, nustatyti institucinį ir geografinį korupcijos paplitimą bei tas Lietuvos
visuomenės gyvenimo sritis ir institucijas, kuriose korupcija paplitusi labiausiai. Kadangi kitais būdais
realius korupcijos paplitimo pokyčius įvertinti itin sudėtinga dėl šiam reiškiniui būdingo itin didelio
latentiškumo. Tarnyba, periodiškai atlikdama šį tyrimą, siekia kurti ilgalaikę socialinio elgesio tyrimo
sistemą, kuri teiktų duomenis, reikalingus socialinėms sąlygoms keisti. T. y. vienais metais užsako
sociologinį tyrimą ir atlieka jo rezultatų vertinimo analizę, o kitais – remdamasi gautais rezultatais,
koreguoja savo veiklą ir imasi priemonių korupcijos apraiškoms šalinti.
Tarnyba, bendradarbiaudama su kitomis viešojo ir privataus sektoriaus organizacijomis, siekia sukurti
ir plėtoti efektyvią korupcijos prevencijos sistemą, leidžiančią aptikti sistemas ir procedūras, sudarančias
prielaidas korupcijai ir jas šalinti. Todėl planuojama kaip ir anksčiau kasmet atlikti ne mažiau kaip 11
korupcijos rizikos analizių valstybės ar savivaldybės įstaigose, patikrinti 5000 asmenų siekiančių eiti arba
einančių pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimą, teikiamų valstybės apdovanojimui,
antikorupciniu požiūriu įvertinti 150 teisės aktų ar jų projektų 2012 metais, 2013-2014 metais – po 170.
Planuojama, kad dėl taikytų korupcijos prevencijos priemonių sumažės asmenų davusių kyšį per
pastaruosius 5 metus (nuo 38 iki 35 proc.), taip pat sumažės kyšio prievartavimo tikimybė (nuo 0,235 iki 0,2
balo).
4. TIKSLAS – FORMUOTI VISUOTINĮ NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI IR KURTI TEIGIAMĄ
TARNYBOS REPUTACIJĄ
Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose per visuomenės
informavimo ir kitas priemones kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis. STT vykdo tikslinį 3 socialinių
grupių – moksleivių, studentų (jaunimo), valstybės tarnautojų – antikorupcinį švietimą
STT yra atvira, prieinama, visada pasirengusi pagal kompetenciją atsakyti į visus su korupcija
susijusius klausimus ir pateikti visą galimą (išskyrus atvejus, kai svarbu išsaugoti slaptumą) informaciją
laiku, aiškiai, lengvai suprantama kalba ir pritaikyta kiekvienai tikslinei grupei, be to, kruopščiai analizuoja
bei vertina, kaip pateiktą informaciją supranta visuomenė, siekia atskleisti grįžtamąjį ryšį.
Tarnyba tuo tikslu planuoja kasmet skaityti daugiau antikorupcinių paskaitų (kasmet dviem daugiau,
iki 52), surengti po 2 antikorupcinius renginius, išplatinti po 170 informacinių pranešimų spaudai,
parengti 10 antikorupcinių publikacijų ir 10 kartų dalyvauti televizijos ir radijo laidose.
Planuojama, kad dėl įgyvendinus numatytas antikorupcinio švietimo priemones daugiau asmenų, norės
dalyvauti antikorupcinėje veikloje (nuo 23 iki 25 proc.), bus pasirengę pranešti apie korupcijos atvejį (nuo 33
iki 35 proc.), žinos kur kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį (nuo 53 iki 55 proc.). Be to, išaugs
pasitikėjimas tarnyba, todėl bus mažiau gaunama pranešimų, prašymų, skundų anonimiškai.
Kita svarbi informacija
2012–2014 metais bus įgyvendinamas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
programos (programos kodas Nr.0050), kurią patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas, o taip pat šios
Programa 2011–2014 metų priemonių planas. Pagal šį priemonių planą STT yra tiesiogiai atsakinga už kai
kurių Programos priemonių įgyvendinimą, taip pat dalyvauja įgyvendinant atskiras priemones kartu su
kitomis institucijomis. Pagal Programos nuostatas STT dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybei
organizuojant Programos įgyvendinimą, taip pat dalyvauja Tarpžinybinei komisijai koordinuojant jos
įgyvendinimą ir vykdant įgyvendinimo kontrolę. STT taip pat periodiškai vykdo Programos stebėseną,
apibendrina ir sistemina duomenis, gautus iš valstybės ar savivaldybių įstaigų apie Programos priemonių
įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir susistemintus duomenis du kartus per metus teikia Tarpžinybinei
komisijai. Programos priemonės bus vykdomos iš STT skirtų biudžeto asignavimų.
Programos koordinatorius
Planavimo skyriaus viršininkė Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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PRIDEDAMA:
1. Vertinimo kriterijų techninis priedas, 39 lapai;
2. 2 lentelė. 2011-2014 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai, 3 lapai;
3. 3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, 4 lapai;
4. 4 lentelė. 2012-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes, 1
lapas;
5. 5 lentelė. 2012-2014-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai, 1 lapas.
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Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos 2012–2014-ųjų metų
strateginio veiklos plano
1 priedas

VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS
2012–2014 metai
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Efekto kriterijus
E-01-01
Pasitikėjimo STT didėjimas – vidutinis metinis pasitikinčiųjų STT skaičiaus didėjimas ne
mažiau kaip 2 proc.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Pasitikėjimas yra sėkmingo bendradarbiavimo išankstinė sąlyga
ir rezultatas. Kriterijus pasirinktas siekiant aiškiau suvokti
vykstančius visuomenės lūkesčių ir tarnybos veiksmų kaitos
procesus. Tai rodmuo, atskleidžiantis asmenų pasirengimo
bendradarbiauti kovojant su korupcija kaitą. Kriterijus padeda
įvertinti pasiektą pažangą ir skatina keistis. Tarnyba gali būti
veiksminga tik tada, kai atsižvelgia į visuomenės nuomonę,
aktyviai su visuomene bendradarbiauja ir yra jos
kontroliuojama.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – (x1+ ... xn)/n ≥
y+d.
x1 – ataskaitinio laikotarpio pirmojo mėnesio pasitikinčiųjų STT skaičius procentais;
xn – ataskaitinio laikotarpio kito mėnesio pasitikinčiųjų STT skaičius procentais;
n – per metus atliktų sociologinių tyrimų skaičius (visumos vienetų skaičius);
y – praeito laikotarpio vidutinis metinis pasitikinčiųjų STT skaičius procentais;
d – minimalus didėjimo tempas (2 proc.).

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
37 proc.).
Lietuvos naujienų agentūros „Elta“ ir dienraščio „Respublika“
užsakymu atliekama visuomenės apklausa. Visuomenės
apklausos rezultatai skelbiami viešai dienraštyje „Respublika“.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas mėnesį, jei duomenų rinkėjas pateikia duomenų.
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
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9.

atsakingas kontaktinis asmuo Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Efekto kriterijus
E-01-02
Tarptautinės organizacijos „Transparency International“ atliekamo
tyrimo „Korupcijos suvokimo indeksas“ rezultatai – išlaikyti 5.0 balų ribą,
skiriančią valstybes, gebančias pažaboti korupciją, nuo valstybių, kurios
susiduria su rimtomis korupcijos problemomis, ir palaipsniui gerinti.
1. Apibrėžimas
Korupcijos suvokimo indeksas (KSI) – kompleksinis rodiklis,
leidžiantis suskirstyti valstybes pagal jų korupcijos lygio
vertinimą.
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Tai vienas iš garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų,
kuris surikiuoja pasaulio šalis pagal suvokimą, kiek korupcija yra
paplitusi tarp viešojo sektoriaus tarnautojų ir politikų. KSI
atspindi pasaulio žmonių požiūrį į korupciją, įskaitant ir
ekspertų, gyvenančių vertinamose šalyse. Be to, šis tyrimas
netiesiogiai atspindi ir Lietuvos konkurencingumo lygį, todėl yra
svarbus informacijos šaltinis tarptautinėms politinėms
institucijoms bei verslo ir finansų struktūroms.
Tyrimas daugiau atspindi korupcijos kaip reiškinio suvokimą, bet
ne tikrą padėtį. Tačiau suvokimas yra svarbus, kadangi parodo
visuomenės susirūpinimą korupcijos problema ir jos aktualumą,
palyginti su kitomis socialinėmis problemomis.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus,
vėliau skelbiama „Transparency International“ tinklalapyje.
Vertinimo kriterijaus vertinimo vienetas – skaitmeninė išraiška
(balais).
Dešimties balų sistemoje 0 reiškia labai aukštą korupcijos lygį,
10 rodo, kad valstybėje korupcijos praktiškai nėra.
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x≥
≥ y.
x – ataskaitinio laikotarpio KSI balais;
y – praeito laikotarpio KSI balais.

5. Duomenų šaltinis

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 4.8
balo).
Korupcijos suvokimo indeksus nuo 1995 metų skelbia tarptautinė
nevyriausybinė organizacija „Transparency International“.
Lietuvos KSI pradėtas skelbti 1999 metais.
Prieiga per internetą:
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
http://www.transparency.lt
Antrinis duomenų šaltinis.
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6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas

Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kasmet.
Duomenys skelbiami kiekvienų metų IV ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Planavimo skyriaus viršininkė
atsakingas kontaktinis asmuo Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Efekto kriterijus
E-01-03
Nusikalstamumo rodikliai – mažiau Informatikos ir ryšių departamente
prie Vidaus reikalų ministerijos užregistruotų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų.
1. Apibrėžimas
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas,
tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos
veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje
arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems
asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba
įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais,
dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas,
turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties
atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės
tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų
padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba
nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Korupcijos paplitimui matuoti Lietuvoje kaip ir kitose
valstybėse tradiciškai, be kitų būdų,
naudojami
nusikalstamumo
statistiniai
rodikliai, kurie leidžia atskleisti tiriamo
proceso ypatybes, tendencijas ir raidos
dėsningumus.
Nusikalstamumo
statistiniai
rodikliai
–
tradicinis
nusikalstamumo būklės vertinimo įrankis,
tačiau vien tik juo naudojantis korupcijos
paplitimo pokyčius įvertinti sudėtinga dėl
šiam reiškiniui būdingo itin didelio
latentiškumo. Nusikalstamumo statistika
atspindi tik užregistruotų nusikaltimų
duomenis, tuo tarpu dalis iš jų dėl įvairių
priežasčių į apskaitą neįtraukiami. Tokių
nusikaltimų skaičius niekada nėra tiksliai
žinomas. Be to, nusikalstamumo rodikliai
kinta dėl įvairių veiksnių, pavyzdžiui:
teisėsaugos institucijų aktyvumo, gyventojų
nepakantumo korupcijai ir pasiryžimo
pranešti apie konkrečius korupcijos atvejus
teisėsaugos institucijoms. Taigi pagal
užregistruotų nusikalstamų veikų būklę,
dinamiką ir struktūrą galima apytiksliai
spręsti ir apie atitinkamus latentinio
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4. Skaičiavimo metodas

nusikalstamumo rodiklius.
Išaiškintų nusikalstamų veikų ir asmenų, įtariamų (kaltinamų)
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymu, skaičiaus
kitimas
atskleidžia
teisėsaugos
institucijų
veiklos
veiksmingumą kovojant su korupcija.
Vertinimo kriterijaus vertinimo vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – (x1+ x2+x3)<
<y
x1 – ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. „Kyšininkavimas“, skaičius;
x2 – ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. „Papirkimas“, skaičius;
x3 – ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. „Piktnaudžiavimas“, skaičius;
y – praeitu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 225,227, 228 str., suma.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
900.
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos tvarkomi duomenys (Nusikalstamų
veikų žinybinis registras).
Prieiga per internetą:
http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statistika/ind
ex2.phtml?id=198
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kasmet.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Efekto kriterijus
E-01-04
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ nuomonės apie korupciją
rezultatai – daugiau asmenų, manančių, kad korupcija per 5 metus
sumažėjo.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Vienas iš dažniausiai taikomų nusikalstamumo, taip pat ir
korupcijos, tyrimo metodų yra sociologiniai (viktimologiniai)
tyrimai. Tai vienas veiksmingiausių korupcijos kontrolės ir
prevencijos mechanizmų, suteikiančių duomenų apie latentinį
nusikalstamumą. Šie tyrimai papildo oficialiosios baudžiamosios
statistikos atspindimą šalies kriminogeninę padėtį, kuriai didelės
įtakos turi teisėsaugos institucijos. Remiantis sociologinių
apklausų duomenimis, galima vertinti institucinio ir geografinio
korupcijos paplitimo pokyčius, sužinoti tas Lietuvos visuomenės
gyvenimo sritis ir institucijas, kuriose korupcija, respondentų
nuomone, paplitusi labiausiai.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – (x1+x2+
x3)/3>
>(y1+y2+y3)/3
x1 – ataskaitinio laikotarpio gyventojų, manančių, kad korupcija per 5 metus sumažėjo,
skaičius procentais;
x2 – ataskaitinio laikotarpio verslininkų, manančių, kad korupcija per 5 metus sumažėjo,
skaičius procentais;
x3 – ataskaitinio laikotarpio valstybės tarnautojų, manančių, kad korupcija per 5 metus
sumažėjo, skaičius procentais;
y1 – praeito laikotarpio gyventojų, manančių, kad korupcija per 5 metus sumažėjo,
skaičius procentais;
y2 – praeito laikotarpio verslininkų, manančių, kad korupcija per 5 metus sumažėjo,
skaičius procentais;
y3 – praeito laikotarpio valstybės tarnautojų, manančių, kad korupcija per 5 metus
sumažėjo, skaičius procentais.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 17
proc.
Sociologinį tyrimą gali organizuoti bei atlikti STT ir (ar)
nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujant viešosios nuomonės
tyrimo kompanijoms.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas antri metai.
Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
viršininkas Vidmantas Mečkauskas,
tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantasm@stt.lt
Tyrimas atliekamas nuo 2001 metų.
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patikimumą

Pavadinimas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai
veiklai
Rezultato kriterijus
Investicijų į ilgalaikį turtą dydis – ne mažiau kaip 10 proc. visų
tarnybai skiriamų asignavimų.
Ilgalaikis turtas – turtas, kurio minimali
1. Apibrėžimas

Kodas
90.46.1902
01
01-04
01-04-01
R-01-04-01-01

(įsigijimo, pagaminimo
savikaina) vertė nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio
materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų
viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 722921) 1 punkte, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros
vertybes ir transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam
materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę.

2. Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas

Ne.
Tarnybos sėkminga veikla susijusi su galimybėmis greitai
reaguoti į nusikalstamumo pokyčius ir gebėjimu išlaikyti
pozicijas kontroliuojant šį reiškinį. Vienas iš būdų tapti
pranašesniems už nusikaltimus darančius asmenis – sukurti ir
palaikyti modernią infrastruktūrą – skirti pakankamai lėšų
atkuriamosioms ir grynosioms investicijoms. Tarnybos veiklos
metodai, kurie veiksmingi šiandien, gali būti neveiksmingi
ateityje. Nuolat tobulinami nusikalstamo elgesio mechanizmai
lemia poreikį siekti didesnės modernių technologijų
integracijos.
Siekiamas investicijų į ilgalaikį turtą dydis pasirinktas
atsižvelgiant į esamą praktiką.
Dėl valstybėje susiklosčiusios sunkios ekonominės, finansinės
padėties, materialiniams poreikiams skiriamos lėšos gali būti
mažinamos, jei tai būtina norint užtikrinti kitus svarbesnius
interesus (darbuotojų darbo užmokestis, socialinė apsauga ir
pan.).
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100 ≥ 10 %
x – skirti asignavimai turtui įsigyti;
y – visi tarnybai skirti asignavimai.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas

STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
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7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Kasmet.
Finansų skyriaus viršininkė vyriausioji finansininkė
Edita Filipavičiūtė, tel. (8 706) 63 312, el. p. edita@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Rezultato kriterijus
R-01-04-01-02
Ne didesnė kaip 7 proc. darbuotojų kaita.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
Žmogiškieji ištekliai yra pirminis ir svarbiausias sėkmingos veiklos
3. Pasirinkimo pagrindimas
šaltinis. Konkurencinę kovą laimi tie, kurie sugeba surasti, suburti ir
išlaikyti veiksmingą, nuolat tobulėjančią profesionalų komandą.

4. Skaičiavimo metodas

Darbuotojų kaita pati savaime nėra neigiamas reiškinys: nauji
darbuotojai – tai naujos idėjos, nauja jėga, kuri reikalinga
numatytiems tikslams siekti. Tačiau didelė darbuotojų kaita gali
tapti rimtu veiklos trukdžiu (prarandama išeinančių darbuotojų
patirtis, žinios, užmegzti ryšiai, didėja klaidų darbe tikimybė,
prarandamos investicijos į darbuotojų tobulinimą, mokymus,
didėja naujų darbuotojų mokymo sąnaudos, nutrūksta
neformalūs emociniai ryšiai ir pan.).
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100 ≤ 7 %
x – iš tarnybos atleistų darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu;
y – ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai dirbusių darbuotojų skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 7
proc.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas ketvirtį.
Administravimo valdybos Personalo skyriaus viršininkas
Rolandas Knyza, tel. (8 706) 63 302, el. p. rolandas@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Rezultato kriterijus
R-01-04-01-03
Mažėjantis gautų skundų, pranešimų, pareiškimų dėl tarnybos
darbuotojų padarytų teisės aktų pažeidimų, kurių pagrindu
pradedamas tarnybinio nusižengimo tyrimas, skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Mažas gautų skundų, pranešimų, pareiškimų dėl tarnybos
darbuotojų padarytų teisės aktų pažeidimų skaičius rodo, kad
yra mažai asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai galbūt buvo
pažeisti dėl netinkamo darbuotojo elgesio ar tarnybinės veiklos.
Tarnybinis tyrimas pradedamas baigus tikrinti gautą skundą ir
konstatavus, kad darbuotojo veiksmuose yra tarnybinio
nusižengimo požymių, t. y. tik dėl pagrįsto skundo.
Darbuotojai gali būti įvardyti kaip tarnybos sėkmingą veiklą ir
reputaciją lemiantis veiksnys, todėl svarbu, kad darbuotojai
laikytųsi jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/a*100 ≤ y
x – ataskaitiniu laikotarpiu gautų skundų dėl tarnybos darbuotojų veiklos skaičius;
a – ataskaitiniu laikotarpiu gautų asmenų skundų, pranešimų, prašymų skaičius;
y – prieš vienerius metus iki ataskaitinio laikotarpio gautų skundų dėl tarnybos
darbuotojų veiklos skaičius procentais.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
0,4 proc.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas pusmetį.
Saugumo skyriaus viršininkas
Deividas Gecevičius, tel. (8 706) 63 339, el. p. deividas@stt.lt

Pavadinimas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Kodas
90.46.1902

27
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias 01-04-01-01
darbo sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai
atlikti ir tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-01-01
Įgytų programinės įrangos licencijų skaičius.
1. Apibrėžimas
Programinė įranga (angl. software, pranc. logiciel) –
informacijos apdorojimo sistemos programų, procedūrų,
taisyklių visuma arba tos visumos dalis kartu su atitinkama
dokumentacija.
Licencija yra dokumentas, suteikiantis teisę naudoti programinę
įrangą licencijoje nurodytuose kompiuteriuose (nurodytas
kompiuterių skaičius).
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Dėl sudėtingų ekonomikos sąlygų stengiamasi panaudoti turimą
informacijos technologijų infrastruktūrą, tačiau siekiant
užtikrinti jos nepertraukiamą veikimą, tarnybai būtina įsigyti
programinės įrangos licencijas.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas įgytų programinės įrangos licencijų skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Administravimo valdybos Informacijos technologijų skyriaus
atsakingi kontaktiniai asmenys viršininkas Vladas Gaidys, tel. (8 706) 63 345, el. p.
vladas@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

28

Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – užtikrinti darbuotojų socialines garantijas
01-04-01-02
Produkto kriterijus
P-01-04-01-02-01
Teisminių ginčų dėl darbo užmokesčio ar socialinių išmokų (pašalpų)
skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
Motyvacijos teorijos atskleidžia, jog žmonės, būdami tikri, kad bus
3. Pasirinkimo pagrindimas
patenkinti jų asmeniniai poreikiai, aktyviai siekia organizacijos
tikslų.
Darbo užmokestį ir socialines išmokas (pašalpas) galima priskirti prie
pirminius darbuotojų poreikius tenkinančių ir jų elgesį veikiančių
motyvavimo priemonių. Motyvuoti žmonės dirba geriau ir jie dirba
rezultatyviau.
Net ir tuo atveju, kai valstybėje susidaro itin sunki ekonominė,
finansinė padėtis, darbo užmokesčiui ir socialinėms išmokoms skirti
asignavimai negali būti sumažinti taip, kad dėl to būtų pažeistas
darbuotojų teisinio statuso elementų suderinamumas.
STT darbuotojams už atliktą darbą turi būti mokama laiku ir ne
mažiau nei priklauso pagal įstatymus.
Kriterijus leis vertinti, ar tinkamai apskaičiuojamas ir laiku
išmokamas darbo užmokestis, įstatymuose numatytos socialinės
išmokos. Be to, atskleis, ar darbuotojai mano gaunantys teisingą
atlygį už pavestas funkcijas.

4. Skaičiavimo metodas

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas ginčų dėl darbo užmokesčio ar socialinių išmokų
skaičius.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas pusmetį.
Administravimo valdybos Teisės skyriaus viršininkas
Romualdas Gylys, tel. (8 706) 63 789, el. p. romualdasg@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – užtikrinti darbuotojų socialines garantijas
01-04-01-02
Produkto kriterijus
P-01-04-01-02-02
Teisminių ginčų dėl pareigūno pensijos skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
Valstybė, įstatyme nustatydama, kad asmenys, atitinkantys
3. Pasirinkimo pagrindimas
įstatymo nustatytas sąlygas, įgyja teisę į tam tikrą įstatyme
nustatytą pensiją, kartu prisiima įsipareigojimą tokią pensiją skirti
ir ją mokėti. Taigi valstybė privalo garantuoti atitinkamą pensinį
aprūpinimą nurodytiems asmenims tokiais pagrindais ir dydžiais,
kurie nustatyti įstatyme, o asmenys, atitinkantys įstatymo
nustatytas sąlygas, turi teisę reikalauti, kad valstybė vykdytų
prisiimtus įsipareigojimus ir jiems skirtų atitinkamą pensiją bei
mokėtų nustatyto dydžio išmokas.
Kriterijus leis vertinti, ar tinkamai apskaičiuojamos ir laiku
mokamos pareigūnų pensijos. Be to, atskleis, ar pareigūno pensiją
gaunantys asmenys mano gaunantys teisingą atlygį už tarnybą
STT.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas ginčų dėl pareigūno pensijos skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas pusmetį.
8. Už vertinimo kriterijų
Administravimo valdybos Teisės skyriaus viršininkas
atsakingas kontaktinis asmuo Romualdas Gylys, tel. (8 706) 63 789, el. p. romualdasg@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų 01-04-01-03
tarnybos veiksmingai veiklai užtikrinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-03-01
Darbuotojo kvalifikacijai kelti skiriamų valandų skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
Tarnyba, ugdydama darbuotojų kompetenciją, pasiekia ne tik
3. Pasirinkimo pagrindimas
geresnių šių darbuotojų rezultatų, bet ir gerina visos tarnybos veiklą.
Personalo ugdymas yra būtina sąlyga norint pasiekti tarnybos
strateginius tikslus.

4. Skaičiavimo metodas

Kriterijus leis vertinti darbuotojo mokymosi krūvį – laiką
(skaičiuojamą valandomis), kurio, kaip manoma, reikia
darbuotojui, kad pasiektų nustatytus mokymosi siekinius, t. y.
vieno darbuotojo vidutiniškai per metus kvalifikacijai kelti
skiriamą laiką.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(akademinėmis valandomis).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y
x – bendras per metus kvalifikacijai kelti skirtas valandų skaičius;
y – ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas ketvirtį.
Administravimo valdybos Personalo skyriaus viršininkas
Rolandas Knyza, tel. (8 706) 63 302, el. p. rolandas@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų 01-04-01-03
tarnybos veiksmingai veiklai užtikrinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-03-02
Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (naujas skaičiavimo metodas).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kvalifikacijos kėlimas yra darbuotojo profesinės veiklos
sudedamoji dalis.
Kriterijus leis vertinti darbuotojų mokymo apimtis, t. y.
parodys, kiek darbuotojų per ataskaitinį laikotarpį tobulino
savo kompetenciją, lavino gebėjimus, plėtė savo akiratį ir gilino
žinias, būtinas įgyvendinant tarnybos tikslus.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100
x – ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius;
y – darbuotojų skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas ketvirtį.
Administravimo valdybos Personalo skyriaus viršininkas
Rolandas Knyza, tel. (8 706) 63 302, el. p. rolandas@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų 01-04-01-03
tarnybos veiksmingai veiklai užtikrinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-03-03
Kvalifikacijai kelti skirtų lėšų dydis – ne mažiau kaip 1 proc. darbo
užmokesčiui skirtų asignavimų.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Žinomi vadybos teorijos specialistai teigia, kad organizacijai
pelningiau tam tikrą pinigų sumą investuoti į žinias, nei tą pačią
sumą išleisti materialiajam turtui įsigyti (Probst, Raub,
Romhardt, 2006). Didinant ar mažinant darbuotojų ugdymo
išlaidas galima daryti įtaką galutiniams tarnybos veiklos
rezultatams. Investicijos į personalo ugdymą skatina
motyvaciją, didina lojalumą, mažina personalo kaitos tikimybę
ir padeda veiksmingiau prisitaikyti prie naujų iššūkių ir sąlygų.
Kriterijus leis vertinti, ar kvalifikacijai kelti skiriami
asignavimai atitinka teisės aktuose nustatytus asignavimus.
Dėl valstybėje susiklosčiusios sunkios ekonominės, finansinės
padėties darbuotojų ugdymui skiriamos lėšos gali būti
mažinamos, jei tai būtina užtikrinti kitus svarbesnius interesus
(darbuotojų darbo užmokestis, socialinė apsauga ir pan.).
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100≥1 %
x – ataskaitiniu laikotarpiu kvalifikacijai kelti skirtų asignavimų dydis (litais);
y – ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčiui skirtų asignavimų dydis (litais).

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas pusmetį.
Finansų skyriaus viršininkė vyriausioji finansininkė
Edita Filipavičiūtė, tel. (8 706) 63 312, el. p. edita@stt.lt.
Valstybės tarnautojų mokymui skirtos lėšos turi sudaryti ne
mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybės
tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų (Valstybės
tarnybos įstatymo 46 str. nuostatos (Žin., 1999, Nr. 66-2130;
2002, Nr. 45-1708).
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų 01-04-01-03
tarnybos veiksmingai veiklai užtikrinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-03-04
Tarptautinių antikorupcinių renginių skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Dalyvaudami tarptautiniuose antikorupciniuose renginiuose
darbuotojai įgyja naujų žinių ir patirties ir užmezga naujų ryšių,
dėl to dažnai keičiasi padėties suvokimas, mąstymas,
darbuotojai tampa atviresni pokyčiams, gali lyginti savo ir kitų
valstybių kovos su korupcija sistemas, siūlyti tobulinti
antikorupcinę veiklą.
Vertinimo kriterijus leis vertinti dalyvavimo tarptautiniuose
antikorupciniuose renginiuose apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas tarptautinių antikorupcinių renginių skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Administravimo valdybos Tarptautinio bendradarbiavimo
atsakingas kontaktinis asmuo skyriaus viršininkė Jūratė Tumonienė, tel. (8 706) 63 396, el. p.
jura@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų 01-04-01-03
tarnybos veiksmingai veiklai užtikrinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-03-05
Tarptautiniuose antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių darbuotojų
skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Tarnyba siekia turėti tinkamai parengtų darbuotojų (nustatytą jų
skaičių), kurie prireikus galėtų tinkamai atstovauti tiek tarnybai,
tiek ir valstybei antikorupciniais klausimais. Be to, šie
darbuotojai, dalyvaudami tarptautiniuose renginiuose, įgiję
žinių ir gebėjimų, gali padėti tarnybai prisitaikyti prie kintančių
sąlygų ir gerinti veiklos rezultatus.
Vertinimo kriterijus parodys darbuotojų, per metus įgijusių
tarptautinės patirties, skaičių.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas tarptautiniuose antikorupciniuose renginiuose
dalyvavusių darbuotojų skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Administravimo valdybos Tarptautinio bendradarbiavimo
atsakingas kontaktinis asmuo skyriaus viršininkė Jūratė Tumonienė, tel. (8 706) 63 396, el. p.
jura@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio 01-04-02
nusikalstamas veikas
Rezultato kriterijus
R-01-04-02-01
Asmenų, pranešančių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas,
skaičiaus didėjimas, palyginti su paskutinių trejų metų vidurkiu.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Asmenų, pranešančių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas, skaičiaus pokyčiai rodo esamo ir potencialaus
visuomenės aktyvumo, savo įtakos ir aplinkos vertinimo
pokyčius. Kriterijus atskleidžia informaciją apie nepakantumą
korupcijai, pasiryžimą veikti ir pasitikėjimą tarnyba.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x ≥ (y1+ y1+ y1)/3
x – pradėtų ikiteisminių tyrimų, gavus asmenų skundą, pareiškimą ar pranešimą apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius ataskaitiniu laikotarpiu;
y1 – prieš trejus metus iki ataskaitinio laikotarpio pradėtų ikiteisminių tyrimų, gavus
asmenų skundą, pareiškimą ar pranešimą apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas, skaičius;
y2 – prieš dvejus metus iki ataskaitinio laikotarpio pradėtų ikiteisminių tyrimų, gavus
asmenų skundą, pareiškimą ar pranešimą apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas, skaičius;
y3 – prieš vienerius metus iki ataskaitinio laikotarpio pradėtų ikiteisminių tyrimų,
gavus asmenų skundą, pareiškimą ar pranešimą apie korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
28.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas mėnesį.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio 01-04-02
nusikalstamas veikas
Rezultato kriterijus
R-01-04-02-02
Didesnis baigtų kaltinamojo akto surašymu, pareiškimu dėl proceso
užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar pareiškimu dėl bylos
nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka ikiteisminių tyrimų skaičius,
palyginti su paskutinių trejų metų vidurkiu.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Nurodytais būdais baigtų ikiteisminių tyrimų skaičius parodo,
kiek yra baigtų ikiteisminių tyrimų, kuriuos atliekant buvo
surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę
dėl nusikalstamos veikos padarymo. Šis kriterijus atskleidžia
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų išaiškinimo pokyčius.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x ≥ (y1+ y1+ y1)/3
x – baigtų ikiteisminių tyrimų, gavus asmenų skundą, pareiškimą ar pranešimą apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius ataskaitiniu laikotarpiu;
y1 – prieš trejus metus iki ataskaitinio laikotarpio baigtų kaltinamojo akto surašymu,
pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar pareiškimu
dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka ikiteisminių tyrimų skaičius;
y2 – prieš dvejus metus iki ataskaitinio laikotarpio baigtų kaltinamojo akto
surašymu, pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar
pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka ikiteisminių tyrimų
skaičius;
y3 – prieš vienerius metus iki ataskaitinio laikotarpio baigtų kaltinamojo akto
surašymu, pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar
pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka ikiteisminių tyrimų
skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
44.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas mėnesį.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio 01-04-02
nusikalstamas veikas
Uždavinys – veiksmingas veiklos planavimas ir valdymas išlaikant 01-04-02-01
gebėjimus vienu metu atlikti 130 tyrimų bei nagrinėti 50 asmenų skundų ir
pranešimų
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-01
Didesnis pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius, palyginti su paskutinių
trejų metų vidurkiu
1. Apibrėžimas
Ikiteisminis tyrimas yra visų, įstatymuose ir įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose reglamentuotų, veiksmų,
atliekamų iki teismo posėdžio, visuma.
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Ikiteisminis tyrimas pradedamas išaiškėjus nusikalstamos
veikos požymiams, t. y. esant pagrindui manyti, kad buvo
padaryta nusikalstama veika. Jis atliekamas tam, kad būtų
nustatyti nusikalstamą veiką padarę asmenys ir surinkti
duomenys, pagrindžiantys jų kaltę.
Šis kriterijus atskleidžia nustatytų baudžiamojo įstatymo
draudžiamų reiškinių skaičių.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x ≥ (y1+ y1+ y1)/3
x – pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu;
y1 – prieš trejus metus iki ataskaitinio laikotarpio pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičius;
y2 – prieš dvejus metus iki ataskaitinio laikotarpio pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičius;
y3 – prieš vienerius metus iki ataskaitinio laikotarpio pradėtų ikiteisminių tyrimų
skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
80.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas mėnesį.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio 01-04-02
nusikalstamas veikas
Uždavinys – veiksmingas veiklos planavimas ir valdymas išlaikant 01-04-02-01
gebėjimus vienu metu atlikti 130 tyrimų bei nagrinėti 50 asmenų skundų ir
pranešimų
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-02
Ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių ikiteisminių tyrimų skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Ikiteisminis tyrimas daro didžiulę įtaką formuojant teisingumo
jausmą ir pasitikėjimą. Todėl siekiama, kad kelias nuo
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo iki jos
atskleidimo ir sankcijos pritaikymo būtų kuo trumpesnis,
kadangi bausmės tikslai geriausiai pasiekiami, kai ji skiriama
greitai po nusikalstamos veikos padarymo. Kuo procesas trunka
trumpiau, tuo didesnė tikimybė, kad bus priimtas teisingas
sprendimas ir atvirkščiai – mažiau tikėtina, kad proceso
dalyviai ginčys galimus teisių pažeidimus.
Šis kriterijus atskleidžia ikiteisminių tyrimų, kurie dėl
sudėtingumo, didelės apimties ar kitų svarbių aplinkybių yra
ilgesni nei įprastai, skaičių.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100
x – baigtų ikiteisminių tyrimų, kurie trunka ilgiau kaip 9 mėnesius, skaičius;
y – baigtų ikiteisminių tyrimų skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas mėnesį.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio 01-04-02
nusikalstamas veikas
Uždavinys – veiksmingas veiklos planavimas ir valdymas išlaikant 01-04-02-01
gebėjimus vienu metu atlikti 130 tyrimų bei nagrinėti 50 asmenų skundų ir
pranešimų
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-03
Didesnis nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius,
palyginti su paskutinių trejų metų vidurkiu
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Nusikaltimų apskaita – tai duomenų apie Lietuvos Respublikoje
įvykdytas nusikalstamas veikas (įskaitant korupcinio pobūdžio)
ir jas padariusius asmenis centralizuota įskaita. Joje kaupiami
duomenys apie nusikalstamumo būklę Lietuvoje. Nusikaltimai
įtraukiami į apskaitą, kad visos Lietuvos Respublikoje
padarytos nusikalstamos veikos būtų laiku ir teisingai
užregistruotos.
Šis kriterijus atskleidžia tarnybos nustatytų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiaus pokyčius. Svarbus
nusikalstamumo kitimą įvardijantis rodiklis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x ≥ (y1+ y2+ y3)/3
x – nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius ataskaitiniu
laikotarpiu;
y1 – prieš trejus metus iki ataskaitinio laikotarpio nustatytų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų skaičius;
y2 – prieš dvejus metus iki ataskaitinio laikotarpio nustatytų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų skaičius;
y3 – prieš vienerius metus iki ataskaitinio laikotarpio nustatytų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų skaičius.

5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
500.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas mėnesį.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias 01-04-01-01
darbo sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai
atlikti ir tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-04
Įgytų techninių priemonių skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (naujas skaičiavimo metodas).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Nusikalstamas veikas rengiančių ir darančių asmenų gebėjimas
labiau nuslėpti nusikalstamos veikos pėdsakus, neretai
pasitelkiant naujausią techniką, gali ne tik pasunkinti
nusikalstamos veikos atskleidimą, bet ir sudaryti tokių asmenų
nebaudžiamumo įvaizdį. Kad taip nenutiktų, STT darbuotojams
turi būti sudarytos sąlygos naudoti tinkamiausias technines
priemones ir per kuo trumpesnį laiką surinkti visus
nusikalstamoms veikoms tirti reikšmingus duomenis,
neduodant pagrindo abejoti ir dėl to ginčyti įrodymų
patikimumo.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas įgytų techninių priemonių skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Antrosios valdybos viršininkas
atsakingi kontaktiniai asmenys Artūras Škiudas, tel. (8 706) 63 350, el. p. arturas@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai 01-04-01
veiklai
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias 01-04-01-01
darbo sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai
atlikti ir tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-05
Įgytos programinės įrangos skaičius.
1. Apibrėžimas
Programinė įranga (angl. software, pranc. logiciel) –
informacijos apdorojimo sistemos programų, procedūrų,
taisyklių visuma arba tos visumos dalis kartu su atitinkama
dokumentacija.
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Nusikalstamas veikas rengiančių ir darančių asmenų gebėjimas
labiau nuslėpti nusikalstamos veikos pėdsakus, neretai
pasitelkiant naujausią techniką, gali ne tik pasunkinti
nusikalstamos veikos atskleidimą, bet ir sudaryti tokių asmenų
nebaudžiamumo įvaizdį. Kad taip nenutiktų, STT darbuotojams
turi būti sudarytos sąlygos naudoti tinkamiausias informacijos
apdorojimo priemones ir per kuo trumpesnį laiką surinkti visus
nusikalstamoms veikoms tirti reikšmingus duomenis, neduodant
pagrindo abejoti ir dėl to ginčyti įrodymų patikimumo.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas įgytos programinės įrangos skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Antrosios valdybos viršininkas
atsakingi kontaktiniai asmenys Artūras Škiudas, tel. (8 706) 63 350, el. p. arturas@stt.lt
Administravimo valdybos Informacijos technologijų skyriaus
viršininkas Vladas Gaidys, tel. (8 706) 63 345, el. p.
vladas@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas
01-04-03
Rezultato kriterijus
R-01-04-03-01
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ korupcinės patirties
vertinimo rezultatai – mažiau asmenų, davusių kyšį per pastaruosius 5
metus
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo Taip (naujas skaičiavimo metodas).
kriterijus
3. Pasirinkimo
Nusikalstamumo prevencijos kryptims pasirinkti reikalinga tiksli ir
pagrindimas
patikima
informacija
apie
nusikalstamumą.
Patikimam
nusikalstamumo vaizdui gauti oficialioji statistika turi būti papildoma
ir tikslinama panaudojant ir kitus informacijos šaltinius, visų pirma,
nusikaltimų aukų (viktimologinius) tyrimus.
Siekiant užtikrinti veiksmingą nusikaltimų prevenciją taip pat svarbu,
kad informacijos rinkimo sistema būtų pritaikyta atlikti specifines
nusikaltimų prevencijos užduotis. Taip gaunama patikima informacija,
o prevencijos priemonė padaro tikėtiną, vienodą poveikį.
Sociologinis tyrimas „Korupcijos žemėlapis“ buvo atliktas 7 kartus
(nuo 2001 metų). Remiantis šio tyrimo duomenimis galima stebėti
korupcinės patirties pokyčius.
Šis kriterijus atskleidžia asmenų, padariusių korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, skaičiaus pokyčius. Svarbus nusikalstamumo
kitimą įvardijantis rodiklis.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės
apskaičiavimo
(gavimo)
formulė
–
(x1+x2+x3)/3<
<(y1+y2+y3)/3
x1 – ataskaitinio laikotarpio gyventojų, davusių kyšį per pastaruosius 5 metus, skaičius
procentais;
x2 – ataskaitinio laikotarpio verslininkų, davusių kyšį per pastaruosius 5 metus, skaičius
procentais;
x3 – ataskaitinio laikotarpio valstybės tarnautojų, davusių kyšį per pastaruosius 5 metus,
skaičius procentais;
y1 – praeito laikotarpio gyventojų, davusių kyšį per pastaruosius 5 metus, skaičius procentais;
y2 – praeito laikotarpio verslininkų, davusių kyšį per pastaruosius 5 metus, skaičius
procentais;
y3 – praeito laikotarpio valstybės tarnautojų, davusių kyšį per pastaruosius 5 metus, skaičius
procentais.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 38 proc.
Sociologinį tyrimą gali organizuoti bei atlikti STT ir (ar)
nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujant viešosios nuomonės
tyrimo kompanijoms.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.

44
7. Skaičiavimo
reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis
asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Kas antri metai.
Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
viršininkas Vidmantas Mečkauskas,
tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantasm@stt.lt

Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas
01-04-03
Rezultato kriterijus
R-01-04-03-02
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ korupcinės patirties
vertinimo rezultatai – kyšio prievartavimo indekso mažėjimas.
1. Apibrėžimas
Kyšio prievartavimo indeksas – kyšio prievartavimo tikimybė
asmenims tvarkant reikalus tam tikroje institucijoje.
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Siekiant užtikrinti stiprų ir tikslų korupcijos prevencijos
priemonių poveikį, šias priemones reikia skirti būtent tai
asmenų (institucijų) grupei, kuri, kaip atskleidžia tyrimų
duomenys, yra labiausiai pažeista.
Sociologinis tyrimas „Korupcijos žemėlapis“ leidžia kaupti
duomenis
apie korupcijos paplitimą socialinėje aplinkoje.
Šis vertinimo kriterijus suteiks korupcijos prevencijos tikslams
informacijos apie korupcinę padėtį valstybės institucijose,
kuriose su įvairiais reikalais lankėsi ne mažiau kaip 100
asmenų.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(balais).
Kyšio prievartavimo tikimybė vertinama nuo 0 iki 1. Laikoma,
kad kuo mažesnis indeksas, tuo mažesnė kyšio prievartavimo
tikimybė.
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – (x1+ ... xn)/n < y.
x1 – ataskaitinio laikotarpio kyšio prievartavimo tikimybė pirmoje institucijoje;
xn – ataskaitinio laikotarpio kyšio prievartavimo tikimybė kitoje institucijoje;
n – institucijų skaičius, kuriose lankėsi ne mažiau kaip 100 asmenų tvarkyti reikalų;
y – praeito laikotarpio kyšio prievartavimo indeksas.

5. Duomenų šaltinis

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
0,235.
Sociologinį tyrimą gali organizuoti bei atlikti STT ir (ar)
nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujant viešosios nuomonės
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6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

tyrimo kompanijoms.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas antri metai.
Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
viršininkas Vidmantas Mečkauskas,
tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantasm@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas
01-04-03
Uždavinys – bendradarbiaujant su kitomis viešojo ir privataus sektoriaus 01-04-03-01
organizacijomis, sukurti ir plėtoti veiksmingą korupcijos prevencijos
sistemą, leidžiančią aptikti sistemas ir procedūras, sudarančias prielaidas
korupcijai ir jas šalinti
Produkto kriterijus
P-01-04-03-01-01
Atliktų korupcijos rizikos analizių valstybės ir savivaldybių įstaigų
veikloje skaičius
1. Apibrėžimas
Korupcijos rizikos analizė – valstybės ar savivaldybės įstaigos
veiklos analizė antikorupciniu požiūriu Vyriausybės nustatyta
tvarka ir motyvuotos išvados dėl kovos su korupcija programos
parengimo ir pasiūlymų dėl programos turinio pateikimas, taip
pat kitų korupcijos prevencijos priemonių siūlymas už jų
įgyvendinimą atsakingoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms.
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Nusikaltimas padaromas, kai tam tikroje situacijoje susiduria
keli jos kriminogeniniai elementai, t. y. potencialus nusikaltėlis,
potencialaus nusikaltimo objektas, taip pat objekto
pasiekiamumas (prieinamumas) bei stokojama šio objekto
saugotojo (apsaugos, stebėsenos ar pan.). Todėl svarbu iš anksto
išsiaiškinti galimas kriminogenines situacijas ir parinkti joms
tinkamas poveikio priemones.
Tarnyba, atlikdama korupcijos rizikos analizę, padeda
institucijoms sukurti naujų veiksmingų prevencinio poveikio
priemonių sistemą, trukdančią padaryti korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas.
Šis kriterijus leis vertinti tarnybos prevencinės veiklos apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas atliktų korupcijos analizių valstybės ir savivaldybių
įstaigų veikloje skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
atsakingas kontaktinis asmuo viršininkas Vidmantas Mečkauskas,
tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantasm@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas
01-04-03
Uždavinys – bendradarbiaujant su kitomis viešojo ir privataus sektoriaus 01-04-03-01
organizacijomis, sukurti ir plėtoti veiksmingą korupcijos prevencijos
sistemą, leidžiančią aptikti sistemas ir procedūras, sudarančias prielaidas
korupcijai ir jas šalinti
Produkto kriterijus
P-01-04-03-01-02
Antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų ir jų projektų skaičius
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Atlikdama antikorupcinį vertinimą, tarnyba siekia įvertinti
teisinio reguliavimo poveikį korupcijos mastui, t. y. išsiaiškinti
teisines korupcijos priežastis (teisės aktų spragas, kolizijas,
procedūrų ir priemonių netikslumus ir kt.) ir užtikrinti, kad
priimant teisės akto projektą būtų atsižvelgta į galimas jo
įgyvendinimo pasekmes.
Šis kriterijus leis vertinti tarnybos prevencinės veiklos apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų ir jų
projektų skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo
atsakingas kontaktinis asmuo skyriaus
viršininkas Audrius Bereišis,
tel. (8 706) 63 403, el. p. audrius.b@stt.lt.
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas
01-04-03
Uždavinys – bendradarbiaujant su kitomis viešojo ir privataus sektoriaus 01-04-03-01
organizacijomis, sukurti ir plėtoti veiksmingą korupcijos prevencijos
sistemą, leidžiančią aptikti sistemas ir procedūras, sudarančias prielaidas
korupcijai ir jas šalinti
Produkto kriterijus
P-01-04-03-01-03
Patikrintų asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo
pažymėjimą, teikiamų valstybės apdovanojimui gauti, skaičius
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Viešoji nuomonė apie organizaciją, nuostatos dėl jos,
organizacijai priskiriamos savybės ir vertybės, susijusios su jos
darbuotojais. Taigi asmenis, einančius pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje, galima laikyti šių įstaigų reputacijai
įtaką darančiais subjektais. Todėl labai svarbu, kad valstybės ar
savivaldybės institucijose dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos
asmenys.
Veiklos specifika ir sprendžiamų problemų pobūdis lemia
aplinkybių visumą, sunkumus ir net pavojus, kuriems
pritaikomos atitinkamos metodinės ir psichologinės poveikio
priemonės. Todėl svarbu parinkti asmenis, kad jų veikla ar
savybės, pasireiškusios praeityje, nesudarytų prielaidų abejoti
šių asmenų galimybėmis tinkamai veikti.
Asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas valstybės ar
savivaldybės įstaigoje, tikrinimą galima laikyti antikorupciniu
užtvaru netinkamą reputaciją turintiems asmenims eiti pareigas
valstybės ar savivaldybės institucijose ir apsaugos priemone
nuo galimo neigiamo poveikio institucijų veiklos rezultatams.
Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimą,
tikrinimo tikslas – nustatyti, ar asmeniui gali būti patikėta
įslaptinta informacija, ar tikrinamas asmuo yra patikimas ir
lojalus Lietuvos valstybei.
Asmenų, teikiamų valstybės apdovanojimui gauti, tikrinimo
tikslas – nustatyti, ar teikiamas apdovanoti asmuo yra
nepriekaištingos reputacijos.
Šis kriterijus leis vertinti tarnybos prevencinės veiklos apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas patikrintų asmenų, siekiančių eiti arba einančių
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5. Duomenų šaltinis
6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pretenduojančių
gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba
asmens patikimumo pažymėjimą, teikiamų valstybės
apdovanojimui gauti, skaičius.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas ketvirtį.
Pirmosios valdybos Antro skyriaus viršininkas Arvydas
Juršėnas,
tel. (8 706) 63 391, el. p. jursenas@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Rezultato kriterijus
R-01-04-04-01
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ rezultatai – daugiau
asmenų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (naujas skaičiavimo metodas).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Dalyvavimas antikorupcinėje veikloje suprantamas kaip
individuali savanoriška asmenų veikla, nukreipta tiesiogiai ar
netiesiogiai paveikti sprendimus, galinčius turėti įtakos
korupcijos mastams.
Asmenų dalyvavimas gali pasireikšti kaip parama valstybės
vykdomai antikorupcinei politikai arba veikla, siekiant ją
pakeisti.
Galimos šios asmenų dalyvavimo formos:
veikla antikorupcinėse kampanijose (dalyviai turi būti
iniciatyvesni ir labiau bendradarbiauti su kitais, tačiau ši veikla
gali būti veiksmingas įtakos būdas, naudojamas stiprus ir
tiesioginis spaudimas);
veikla bendruomenėje (reikia asmenų grupės pastangų,
pakankamai aukšto išmanymo lygio ir iniciatyvos, tačiau
atsižvelgiant į bendruomenės veiklos formas galimas didelis
poveikis priimamiems sprendimams);
- ryšiai su pareigūnais (reikia daugiau dalyvių iniciatyvos,
tačiau mažiau jų socialinės sąveikos, rečiau pasitaiko bendrų
veiksmų (paprastai palaikomi asmeniniai ryšiai, nors galimi
pareigūno ir asmenų grupės susitikimai).
Tarnybos paskirtis – atlikti visuomenės ir sprendimus
priimančių asmenų komunikacinės grandies funkciją.
Šis vertinimo kriterijus leis vertinti pilietinio aktyvumo, t. y.
vertybinių orientacijų ir asmeninės savivokos, pokyčius,
sprendžiant su korupcija susijusias problemas.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės
apskaičiavimo
(gavimo)
formulė
–
(x1+x2+x3)/3>
>(y1+y2+y3)/3
x1 – ataskaitinio laikotarpio gyventojų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje,
skaičius procentais;
x2 – ataskaitinio laikotarpio verslininkų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje,
skaičius procentais;
x3 – ataskaitinio laikotarpio valstybės tarnautojų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje
veikloje, skaičius procentais;
y1 – praeito laikotarpio gyventojų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje,
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skaičius procentais;
y2 – praeito laikotarpio verslininkų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje,
skaičius procentais;
y3 – praeito laikotarpio valstybės tarnautojų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje
veikloje, skaičius procentais.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
23 proc.
Sociologinį tyrimą gali organizuoti bei vykdyti STT ir (ar)
nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujant viešosios nuomonės
tyrimo kompanijoms.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas antri metai.
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt.
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Rezultato kriterijus
R-01-04-04-02
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ rezultatai – daugiau
asmenų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (naujas skaičiavimo metodas).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Pasirengimas pranešti apie korupcijos atvejį gali būti
įvardijamas kaip asmens dalyvavimo antikorupcinėje veikloje
forma, kuriai būdingas itin aukštas iniciatyvumas.
Šis vertinimo kriterijus leis vertinti asmenų individualaus
aktyvumo pokyčius sprendžiant su korupcija susijusias
problemas.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės
apskaičiavimo
(gavimo)
formulė
–
(x1+x2+x3)/3>
>(y1+y2+y3)/3
x1 – ataskaitinio laikotarpio gyventojų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį,
skaičius procentais;
x2 – ataskaitinio laikotarpio verslininkų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį,
skaičius procentais;
x3 – ataskaitinio laikotarpio valstybės tarnautojų, pasirengusių pranešti apie
korupcijos atvejį, skaičius procentais;
y1 – praeito laikotarpio gyventojų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį,
skaičius procentais;
y2 – praeito laikotarpio verslininkų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį,
skaičius procentais;
y3 – praeito laikotarpio valstybės tarnautojų, pasirengusių pranešti apie korupcijos
atvejį, skaičius procentais.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
33 proc.
Sociologinį tyrimą gali organizuoti bei atlikti STT ir (ar)
nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujant viešosios nuomonės
tyrimo kompanijoms.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas antri metai.
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt.
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Rezultato kriterijus
R-01-04-04-03
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ rezultatai – daugiau
asmenų, žinančių kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos
atvejį.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip (naujas skaičiavimo metodas).
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Žinojimas, kaip ir kam pranešti apie korupcijos atvejį,
atskleidžia, ar visuomenė žino apie kovos su korupcija
institucinę sandarą, ir tai, kaip ji veikia, t. y. parodo, ar
visuomenė žino apie institucijas, kovojančias su korupcija, ir
apie jų funkcijas (žino kas ir ką daro).
Kriterijus leis vertinti visuomenei žinomos informacijos
pokyčius apie kovos su korupcija institucinę sistemą.
4. Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus.
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė –
(x1+x2+x3)/3>
>(y1+y2+y3)/3
x1 – ataskaitinio laikotarpio gyventojų, žinančių, kur reikia kreiptis norint pranešti
apie korupcijos atvejį, skaičius procentais;
x2 – ataskaitinio laikotarpio verslininkų, žinančių, kur reikia kreiptis norint pranešti
apie korupcijos atvejį, skaičius procentais;
x3 – ataskaitinio laikotarpio valstybės tarnautojų, žinančių, kur reikia kreiptis norint
pranešti apie korupcijos atvejį, skaičius procentais;
y1 – praeito laikotarpio gyventojų, žinančių, kur reikia kreiptis norint pranešti apie
korupcijos atvejį, skaičius procentais;
y2 – praeito laikotarpio verslininkų, žinančių, kur reikia kreiptis norint pranešti apie
korupcijos atvejį, skaičius procentais;
y3 – praeito laikotarpio valstybės tarnautojų, žinančių, kur reikia kreiptis norint
pranešti apie korupcijos atvejį, skaičius procentais.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas
8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
53 proc.
Sociologinį tyrimą gali organizuoti bei atlikti STT ir (ar)
nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujant viešosios nuomonės
tyrimo kompanijoms.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas antri metai.
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
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patikimumą

Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Rezultato kriterijus
R-01-04-04-04
Mažesnis anonimiškai gautų pranešimų, prašymų, skundų apie viešojo
administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais
sprendimais galimai padarytus asmens teisių ir teisėtų interesų
pažeidimus skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Anonimiškumo esmė yra ta, kad asmuo, pranešdamas apie
galimai padarytus asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimus,
neatskleidžia savo tapatybės. Tai rodo, kad asmuo yra
apsisprendęs dalyvauti antikorupcinėje veikloje, bet bijo galimų
neigiamų pasekmių. Pareiškėjų anonimiškumas atskleidžia, kad
asmenys, anonimiškai pranešantys apie korupcijos atvejus,
nepasitiki apsaugos priemonėmis ir jas taikančiomis
institucijomis.
Mažesnis anonimiškai gautų pranešimų apie korupcijos atvejus
skaičius rodys, kad didėja asmenų pasitikėjimas tarnyba ir
pareiškėjų apsaugos galimybėmis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – a/x*100 < y
a – ataskaitiniu laikotarpiu anonimiškai gautų pranešimų, prašymų, skundų apie
viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais
sprendimais galimai padarytus asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimus skaičius;
x – ataskaitiniu laikotarpiu gautų pranešimų, prašymų, skundų apie viešojo
administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais
galimai padarytus asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimus skaičius;
y – praeito laikotarpio anonimiškai gautų pranešimų, prašymų, skundų apie viešojo
administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais
galimai padarytus asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimus skaičius.

5. Duomenų šaltinis

6. Duomenų auditas
7. Skaičiavimo reguliarumas

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga –
26 proc.
STT gautų asmenų skundų, pranešimų, prašymų ir jų pagrindu
priimtų sprendimų duomenų banke tvarkomi
duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas ketvirtį.
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8. Už vertinimo kriterijų
atsakingas kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus
viršininkas Mindaugas Urmonas, tel. (8 706) 63 371, el. p.
mindaugasu@stt.lt
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Uždavinys – nustatyti tikslines visuomenės grupes ir jas įtikinti korupcijos 01-04-04-01
keliama grėsme, skatinti aktyvia su ja kovoti
Produkto kriterijus
P-01-04-04-01-01
Antikorupcinių paskaitų skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip
neatskiriama visuomenės švietimo dalis. Siekiama ugdyti
vertybines nuostatas, plėtoti gebėjimus, reikalingus formuoti
žmonių pilietinę antikorupcinę poziciją, teikti žinių apie
korupcijos fenomeną, problemas ir jų sprendimo galimybes.
Paskaitos – viena iš visuomenės informavimo formų, kai
informacija perduodama žodžiu.
Šis kriterijus leis vertinti akademinio ugdymo apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas antikorupcinių paskaitų skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
atsakingas kontaktinis asmuo Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Pavadinimas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Kodas
90.46.1902
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Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Uždavinys – nustatyti tikslines visuomenės grupes ir jas įtikinti korupcijos 01-04-04-01
keliama grėsme, skatinti aktyvia su ja kovoti
Produkto kriterijus
P-01-04-04-01-02
Antikorupcinių renginių skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip
neatskiriama visuomenės švietimo dalis. Siekiama ugdyti
vertybines nuostatas, plėtoti gebėjimus, reikalingus formuoti
žmonių pilietinę antikorupcinę poziciją, teikti žinių apie
korupcijos fenomeną, problemas ir jų sprendimo galimybes.
Informavimo formos: pilietinės akcijos, konferencijos, debatai
ir kt.
Šis kriterijus leis vertinti šviečiamosios veiklos apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas antikorupcinių renginių skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
atsakingas kontaktinis asmuo Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Uždavinys – siekti palankaus tarnybos vertinimo
01-04-04-02
Produkto kriterijus
P-01-04-04-02-01
Informacinių pranešimų žiniasklaidai skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Viešoji nuomonė apie tarnybą, nuostatos dėl jos, tarnybai
priskiriamos savybės ir vertybės gali turėti įtakos tarnybos
veiklos rezultatams. Tarnybos reputaciją galima vertinti kaip
turtą, kurį būtina kryptingai, sistemiškai ir apgalvotai valdyti,
siekiant išvengti neigiamos reputacijos padarinių ir maksimaliai
panaudoti teigiamos reputacijos teikiamus privalumus.
Kiekvienas tarnybos veiklos, taip pat ir komunikacijos,
elementas gali būti vertinamas kaip tarnybos reputaciją
veikiantis veiksnys.
Šis vertinimo kriterijus leis vertinti informacinių srautų apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas informacinių pranešimų žiniasklaidai skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
atsakingas kontaktinis asmuo Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Uždavinys – siekti palankaus tarnybos vertinimo
01-04-04-02
Produkto kriterijus
P-01-04-04-02-02
Antikorupcinių publikacijų skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Viešoji nuomonė apie tarnybą, nuostatos dėl jos, tarnybai
priskiriamos savybės ir vertybės gali turėti įtakos tarnybos
veiklos rezultatams. Tarnybos reputaciją galima vertinti kaip
turtą, kurį būtina kryptingai, sistemiškai ir apgalvotai valdyti,
siekiant išvengti neigiamos reputacijos padarinių ir maksimaliai
panaudoti teigiamos reputacijos teikiamus privalumus.
Kiekvienas tarnybos veiklos, taip pat ir informacijos sklaidos,
elementas gali būti vertinamas kaip tarnybos reputaciją
veikiantis veiksnys.
Šis vertinimo kriterijus leis vertinti antikorupcinės informacijos
sklaidos apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas antikorupcinių publikacijų skaičius.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
atsakingas kontaktinis asmuo Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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Pavadinimas
Kodas
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
90.46.1902
Strateginis tikslas – sumažinti ir kontroliuoti korupciją valstybėje
01
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencijos
01-04
programa
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą 01-04-04
tarnybos reputaciją
Uždavinys – siekti palankaus tarnybos vertinimo
01-04-04-02
Produkto kriterijus
P-01-04-04-02-03
Dalyvavimų televizijos ir radijo laidose skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo
Taip.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis 2011“ duomenys
atskleidžia, kad televizija yra pagrindinis informacijos šaltinis,
formuojantis gyventojų nuomonę apie korupciją ir jos mastą
Lietuvoje. Taip mano 49 proc. gyventojų, 22 proc. verslininkų
ir 26 proc. valstybės tarnautojų.
Dalyvavimas televizijos ir radijo laidose yra viena iš
veiksmingiausių informacijos sklaidos formų, kai STT
darbuotojai be tarpininkų gali pateikti visuomenei tikslią,
objektyvią ir patikimą informaciją. Tai padeda formuoti viešąją
nuomonę apie tarnybą, nuostatas dėl korupcijos ir pan.
Šis vertinimo kriterijus leis vertinti antikorupcinės informacijos
sklaidos apimtis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(kartai).
Nurodoma, kiek kartų STT darbuotojai dalyvavo televizijos ir
radijo laidose.
5. Duomenų šaltinis
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
6. Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
7. Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį.
8. Už vertinimo kriterijų
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
atsakingas kontaktinis asmuo Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2012–2014-ųjų metų strateginio veiklos plano
2 priedas

2 lentelė. 2011–2014-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. litų)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

01.004

01-04-01

01-04-01-01

01-04-01-01-01
01-04-01-01-02
01-04-01-02
01-04-01-02-01
01-04-01-02-02

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Programa:
Kovos su korupciniais nusikaltimais ir
teisės pažeidimais bei prevencijos
programa
Tikslas:
Sudaryti sąlygas institucijos,
kovojančios su korupcija, sėkmingai
veiklai
Uždavinys:
Sudaryti funkcionalias ir tarnybos
patrauklumą didinančias darbo sąlygas
darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis
priemonėmis veiklai vykdyti ir tobulinti
Priemonė:
Informacijos valdymo sistemų saugumo,
nepertraukiamo funkcionavimo
užtikrinimas, atnaujinimas ir plėtra
Patogių, higienos normas atitinkančių
darbo ir poilsio vietų sukūrimas
Uždavinys:
Užtikrinti darbuotojų socialines garantijas
Darbo užmokesčio ir socialinių išmokų
(pašalpų) tinkamas apskaičiavimas ir
išmokėjimas laiku
Pensijų tinkamas apskaičiavimas ir
išmokėjimas laiku
Uždavinys:

Numatomi 2013-ųjų metų
Numatomi 2014-ųjų metų
2012-ųjų metų asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstitucinio veiklos plano
kodas, Vyriausybės prioriteto
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
kodas
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui
įsigyti
įsigyti
įsigyti
iš viso
užmoiš viso
užmoiš viso
užmokesčiui
kesčiui
kesčiui
17989

17167

16547,6 16517,6

11480

822

11480

30

19046

17883

16592,5 16562,5

11480

1163

11480

30

19046

17883

16592,5 16562,5

11480

1163

11480

30

459,1

459,1

0

30

493

463

0

30

493

463

0

30

61,8

31,8

0

30

62

32

0

30

62

32

0

30

427,3

427,3

0

0

431

431

0

0

431

431

0

0

16042

16042

11480

0

16042

16042

11480

0

16042

16042

11480

0

15166

15166

11480

0

15166

15166

11480

0

15166

15166

11480

0

876

876

0

0

876

876

0

0

876

876

0

0
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01-04-01-03

01-04-01-03-01

01-04-01-03-02

01-04-02

01-04-02-01

01-04-02-01-01
01-04-02-01-02

01-04-02-01-03

01-04-03

01-04-03-01

01-04-03-01-01

01-04-04

Sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių
ir įgūdžių, reikalingų institucijos
16,5
efektyviai veiklai užtikrinti
Priemonė:
Darbuotojų gebėjimo užkardyti
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas
2,5
ugdymas ir pasirengimas dalyvauti
vystomojo bendradarbiavimo projektuose
Efektyvesnės sąveikos su užsienio
14
partneriais užtikrinimas
Tikslas:
Greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
1433,8
veikas
Uždavinys:
Efektyvus veiklos planavimas ir valdymas
išlaikant gebėjimus vienu metu atlikti 130
1433,8
tyrimų bei nagrinėti 50 asmenų skundų ir
pranešimų
Priemonė:
Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
1280,9
užkardymas
Darbuotojų aprūpinimas valstybės
registrų, kadastrų duomenis, būtinais
2,9
veiklai vykdyti
Sąlygų ir būdų pranešti apie korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas
150
optimizavimas
Tikslas:
Aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo
0
priežastis ir sąlygas
Uždavinys:
Bendradarbiaujant su kitomis viešojo ir
privataus sektoriaus organizacijomis,
sukurti ir plėtoti efektyvią korupcijos
0
prevencijos sistemą, leidžiančią aptikti
sistemas ir procedūras, sudarančias
prielaidas korupcijai ir jas šalinti
Priemonė:
Korupcijos lygio valstybės ir savivaldybių
institucijų veiklos srityse analizė,
0
korupciniu požiūriu labiausiai rizikingų
sričių indentifikavimas
Tikslas:
Formuoti visuotinį nepakantumą
korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos
7,6
reputaciją
Uždavinys:

16,5

0

0

57,5

57,5

0

0

57,5

57,5

0

0

2,5

0

0

13,5

13,5

0

0

13,5

13,5

0

0

14

0

0

44

44

0

0

43

43

0

0

641,8

0

792

2296

1163

0

1133

2396

1263

0

1133

641,8

0

792

2296

1163

0

1133

2446

1313

0

1133

488,9

0

792

2018

885

0

1133

2168

1035

0

1133

2,9

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

150

0

0

275

275

0

0

275

275

0

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

0

0

7,6

0

0

7,5

7,5

0

0

7,5

7,5

0

0
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Identifikuoti tikslines visuomenės grupes
ir jas įtikinti korupcijos keliama grėsme,
1
skatinti aktyviai su ja kovoti
Priemonė:
Antikorupcinių renginių organizavimas
bendrojo lavinimo ir aukštosiose
01-04-04-01
1
mokyklose, valstybės įstaigose bei kitose
organizacijose
Uždavinys:
Siekti palankaus tarnybos veiklos
01-04-04-02
6,6
vertinimo
Priemonė:
Objektyvios informacijos apie tarnybos
veiklą sklaida, visuomenės nuomonės apie
01-04-04-02-01 tarnybą kryptingas formavimas, nuomonių 6,6
priežastingumo ir informacijos poreikių
vertinimas
1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
17989
biudžetas
iš jo:
0
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
0
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
0
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
0
ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
17989
01-04-04-01

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

6,6

0

0

6,5

6,5

0

0

6,5

6,5

0

0

6,6

0

0

6,5

6,5

0

0

6,5

6,5

0

0

17167

11480

822

19046

17883

11480

1163

19046

17883

11480

1163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17167

11480

822

19046

17883

11480

1163

19046

17883

11480

1163

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2012–
2014-ųjų metų strateginio veiklos plano
3 priedas
3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijų reikšmės

Vertinimo
kriterijaus kodas
1 tikslas
01-04-01
R-01-04-01-01
R-01-04-01-02
R-01-04-01-03

1 tikslo
1 uždavinys
01-04-01-01
P-01-04-01-01-01
1 tikslo
2 uždavinys
01-04-01-02

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai
Sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija,
sėkmingai veiklai
Investicijų į ilgalaikį turtą dydis – ne mažiau kaip 10 proc. visų
tarnybai skiriamų asignavimų.
Ne didesnė kaip 7 proc. darbuotojų kaita.
Mažėjantis gautų skundų, pranešimų, pareiškimų dėl tarnybos
darbuotojų padarytų teisės aktų pažeidimų, kurių pagrindu
pradedamas tarnybinio nusižengimo tyrimas, skaičius
Sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą
didinančias darbo sąlygas
darbuotojams, aprūpinti juos
būtinomis priemonėmis veiklai vykdyti
ir tobulinti
Įgytų programinės įrangos licencijų skaičius
Užtikrinti darbuotojų socialines garantijas

P-01-04-01-02-02
1 tikslo
3 uždavinys
01-04-01-03

Teisminių ginčų, susijusių su darbo užmokesčiu ar socialinėmis
išmokomis (pašalpomis), skaičius
Teisminių ginčų, susijusių su pareigūnų pensijomis, skaičius
Sudaryti sąlygas darbuotojams įgyti žinių ir įgūdžių,
reikalingų institucijos efektyviai veiklai
užtikrinti

P-01-04-01-03-01

Darbuotojo kvalifikacijai kelti skiriamų valandų skaičius

P-01-04-01-02-01

Mato vienetai

2011

2012

2013

2014

Procentai

6,2

4,6

6,1

6,1

Procentai

-

7

7

7

Procentai

-

0,4

0,35

0,3

Vienetai

-

3

3

3

Vienetai

-

11

8

8

Vienetai

-

2

2

2

Akademinės
valandos

-

24

24

24
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P-01-04-01-03-02
P-01-04-01-03-03
P-01-04-01-03-04
P-01-04-01-03-05

Kėlusių kvalifikaciją darbuotojų skaičius
Kvalifikacijai kelti skiriamų lėšų dydis – ne mažiau kaip 1
proc. darbo užmokesčiui skirtų asignavimų
Tarptautinių antikorupcinių renginių skaičius
Tarptautiniuose antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių
darbuotojų skaičius

Procentai

-

40

40

40

Procentai

0,08

0,04

0,5

1

Vienetai

5

5

5

5

Vienetai

5

5

5

5
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2 tikslas
01-04-02
R-01-04-02-01

R-01-04-02-02

2 tikslo
1 uždavinys
01-04-02-01
P-01-04-02-01-01
P-01-04-02-01-02
P-01-04-02-01-03
P-01-04-02-01-04
P-01-04-02-01-05

Greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas
Asmenų, pranešančių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas, skaičiaus didėjimas, palyginti su paskutinių trejų metų
vidurkiu
Didesnis baigtų kaltinamojo akto surašymu, pareiškimu dėl
proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar
pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka
ikiteisminių tyrimų skaičius, palyginti su paskutinių trejų metų
vidurkiu

Vienetai

28

30

32

34

Vienetai

44

46

48

50

Vienetai

80

82

84

86

Procentai

-

40

35

30

Vienetai

500

510

520

530

Vienetai
Vienetai

-

46
7

6
-

5
-

Efektyvus veiklos planavimas ir valdymas išlaikant
gebėjimus atlikti 130 tyrimų bei nagrinėti 50 asmenų
skundų ir pranešimų
Didesnis pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius, palyginti su
paskutinių trejų metų vidurkiu
Ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių ikiteisminių tyrimų skaičius
Didesnis nustatytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
skaičius, palyginti su paskutinių trejų metų vidurkiu
Įgytų techninių priemonių skaičius
Įgytos programinės įrangos skaičius
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3 tikslas
01-04-03
R-01-04-03-01

R-01-04-03-02

3 tikslo
1 uždavinys
01-04-03-01

P-01-04-03-01-01
P-01-04-03-01-02

P-01-04-03-01-03

Aptikti ir šalinti korupcijos atsiradimo priežastis ir
sąlygas
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ korupcinės
patirties vertinimo rezultatai – mažiau asmenų, davusių kyšį per
pastaruosius 5 metus
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ korupcinės
patirties vertinimo rezultatai – prievartavimo indekso
mažėjimas
Bendradarbiaujant su kitomis viešojo ir privataus
sektoriaus organizacijomis, sukurti ir
plėtoti efektyvią korupcijos prevencijos
sistemą, leidžiančią aptikti sistemas ir
procedūras, sudarančias prielaidas
korupcijai ir jas šalinti
Atliktų korupcijos rizikos analizių valstybės ar savivaldybių
įstaigų veikloje skaičius
Antikorupcinių požiūriu įvertintų teisės aktų ir jų projektų
skaičius
Patikrintų asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas
valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pretenduojančių gauti
leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba
asmens patikimumo pažymėjimą, teikiamų valstybės
apdovanojimui, skaičius

Procentai

38

-

35

-

Balai

0,235

-

0,2

-

Vienetai

11

12

12

12

Vienetai

120

150

170

170

Vienetai

5000

5000

5000

5000
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4 tikslas
01-04-04
R-01-04-04-01
R-01-04-04-02
R-01-04-04-03

R-01-04-04-04
4 tikslo
1 uždavinys
01-04-04-01
P-01-04-04-01-01
P-01-04-04-01-02
4 tikslo
2 uždavinys
01-04-04-02
P-01-04-04-02-01
P-01-04-04-02-02
P-01-04-04-02-03

Formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti
teigiamą tarnybos reputaciją
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ rezultatai –
daugiau asmenų, norinčių dalyvauti antikorupcinėje veikloje
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ rezultatai –
daugiau asmenų, pasirengusių pranešti apie korupcijos atvejį
Sociologinio tyrimo „Korupcijos žemėlapis“ rezultatai –
daugiau asmenų, žinančių kur kreiptis norint pranešti apie
korupcijos atvejį
Mažesnis anonimiškai gautų pranešimų, prašymų, skundų apie
viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galimai padarytus asmens teisių
ir teisėtų interesų pažeidimus skaičius.
Identifikuoti tikslines visuomenės grupes ir jas įtikinti
korupcijos keliama grėsme, skatinti
aktyviai su ja kovoti
Antikorupcinių paskaitų skaičius
Antikorupcinių renginių skaičius

Procentai

23

-

25

-

Procentai

33

-

35

-

Procentai

53

-

55

-

Procentai

26

24

22

20

Vienetai
Vienetai

46
2

48
2

50
2

52
2

Vienetai
Vienetai
Kartai

140
10
10

170
10
10

170
10
10

170
10
10

Siekti palankaus tarnybos veiklos vertinimo
Informacinių pranešimų žiniasklaidai skaičius
Antikorupcinių publikacijų skaičius
Dalyvavimų televizijos ir radijo laidose skaičius

