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Korupcijos samprata



Korupcijos 
samprata

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant 
naudos sau ar kitam asmeniui.



Baudžiamasis 
persekiojimas

Kyšininkavimas

225 str.

Prekyba poveikiu

226 str.

Papirkimas

227 str.

Piktnaudžiavimas
228 str.

Tarnybinių pareigų 
neatlikimas 

229 str.

LR BK XXXIII skyrius
Nusikaltimai ir 
baudžiamieji 

nusižengimai valstybės 
tarnybai ir viešiesiems

interesams



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

Lietuvos Baudžiamojo kodekso 225 straipsnis numato 5 savarankiškas 
kyšininkavimo formas:

Kyšininkavimas

kyšio priėmimą

pažadą priimti kyšį

susitarimą priimti kyšį

kyšio reikalavimą

kyšio provokavimą



Kyšių formos

Sutartis darbams atlikti 

Automobilis

Kelionė į egzotišką šalį Brangūs papuošalai

Pinigai





Sociologinės apklausos



ES šalių korupcijos suvokimo indeksas (KSI) 2018



Tyrimas atliktas LR Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu13

Lietuvos gyventojų požiūris į korupciją: poveikis visuomenei (skliausteliuose 2016 m. 

tyrimo duomenys)

Korupcija yra didelė 

kliūtis/ greičiau yra 
kliūtis visuomenės 

gyvenimui, 80% 
(78%)

Korupcija nei kliudo, 

nei skatina 
visuomenės 

gyvenimą, 9% (9%)

Korupcija skatina/ 

greičiau skatina 
visuomenės 

problemų 
sprendimą, 3% (4%)

Nežino/ neatsakė, 

7% (9%)

Gyventojai 2018

Q4.1. Kuris iš šių požiūrių labiausiai atitinka Jūsų nuomonę apie korupciją? 

2018 m. gruodis – 2019 m. sausis



Tyrimas atliktas LR Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu14

77%

75%

74%

72%

67%

54%

47%

45%

Politikai

Teisėjai

Valstybės tarnautojai 

Prokurorai

Verslininkai

Gyventojai

Aš pats

Mano aplinka: šeima, 
artimieji, pažįstami

Atsakymai: „labai atsakingi" ir „atsakingi"

Atsakomybė už korupcijos paplitimo mastą Lietuvoje

Gyventojai 2018

Q48. O dabar paprašysiu Jūsų įvertinti, kiek politikai, kiti valstybės tarnyboje dirbantys asmenys,
verslininkai, gyventojai ar Jūs pats esate atsakingi/ kalti dėl Lietuvoje esančio korupcijos masto. Vertinimui
naudokite 5 balų skalę, kurioje “1” reiškia „visiškai neatsakingi”, o “5” – “labai atsakingi”.

2018 m. gruodis – 2019 m. sausis



Tyrimas atliktas LR Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakymu15

Galimai korupcinės situacijos ir pranešimai apie korupcinius 

atvejus

Ne, 60%

Taip, 17%

Nežinau, 

sunku 
pasakyti, 

18%

Neatsakė, 

5%

Ar pastebėjo?

Gyventojai 2018

Q61. Ar per pastaruosius 12 mėnesių Jums teko susidurti ar pastebėti situaciją, kuri Jums atrodė kaip 
galimai korupcinė?
Q62. Ar pranešėte apie galimai korupcinį atvejį atsakingoms institucijoms?

2018 m. gruodis – 2019 m. sausis

Ne, 90%

Taip, 2%

Neatsakė, 

7%

Ar pranešė?



Gyventojai 2018
Tyrimas atliktas LR Specialiųjų 

tyrimų tarnybos užsakymu

Davusių kyšį dalis

28%

24%
22% 24%

16%

12%

47%

44% 41%
45%

33%

24%

2007 2008 2011 2014 2016 2018

Teko duoti per pastaruosius 12 mėn.

Teko duoti per pastaruosius 5 m.

70%
Sveikatos 
sektorius



Gyventojai 2018
Tyrimas atliktas LR Specialiųjų 

tyrimų tarnybos užsakymu

Pasirengimas duoti kyšį, siekiant išspręsti problemas

17%

35%

40%

8%

Duotų kyšį

Neduotų kyšio

Priklauso nuo 
aplinkybių

Nežino/ neturi 
nuomonės



Gyventojai 2018
Tyrimas atliktas LR Specialiųjų 

tyrimų tarnybos užsakymu

Kyšio nedavimo priežastys

44%

38%

23%

15%

10%

6%

5%

3%

Nes nebuvo tokios situacijos, kurioje iš 

manęs būtų reikalaujama kyšio

Iki šiol pavykdavo išspręsti visus 

klausimus be kyšių

Nes tai prieštarauja mano įsitikinimams

Nes tada pažeisčiau įstatymus

Nes tam tiesiog neturėjau pinigų

Nes nežinojau, kaip tai padaryti/ nemoku 

elgtis tokiose situacijose

Kadangi netikėjau, kad tai padės išspręsti 

problemą

Nežino, neatsakė



Jaunimo rodikliai

Rodiklis 18-29 m. Bendroje 
populiacijoje

1. Dalis, davusių kyšį per pastaruosius 12 mėn. 5 proc. 12 proc.

2. Dalis, kuri neduotų kyšio siekdami išspręsti savo problemas 40 proc. 35 proc.

3. Dalis, nedavusių kyšio, nes tai prieštarauja jų įsitikinimams 26 proc. 17 proc.

4. Praneštų apie korupciją 22 proc. 16 proc.

Rodiklis 18-29 m. Bendroje 

populiacijoje

1. Pasinaudotų giminystės ryšiais darbinantis į viešąjį sektorių 37 proc. 34 proc.

2. Pasinaudotų naudingomis pažintimis darbinantis į viešąjį sektorių 33 proc. 32 proc.

3. Pasinaudotų giminystės ryšiais, tam, kad gautų paslaugą 

geriau/greičiau

30 proc. 34 proc.

4. Pasinaudotų pažintimis, tam, kad gautų paslaugą geriau/greičiau 35 proc. 36 proc.



Visuomenės informavimas











Viešoji akcija „Skaidrumo detektorius"



STT Pabėgimo kambarys: „Išsivaduok iš korupcijos"



Kaip pranešti apie korupciją?

Užsuk į STT Skambink 

„Karštąja linija“:

8 (5) 266 3333

Atsisiųsk 

mobiliąją 

programėlę: 

„Pranešk STT“

Atsiųsk žinutę 

el. paštu:

pranesk@stt.lt

Pranešk STT 

interneto 

svetainėje:

www.stt.lt



Ačiū už dėmesį

www.stt.lt

A. Jakšto g. 6, Vilnius

benas.aldakauskas@stt.lt

(8 706) 63 335


