
 

KOVOS SU KORUPCIJA ATMINTINĖ  

 

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia 

siekiant asmeninės naudos. Tai ne tik pasinaudojimas tarnybinėmis galiomis viešajame sektoriuje, bet gali 

pasitaikyti visur, kur asmens galia grįsta visuomenės pasitikėjimu: versle, sporte, religinėse organizacijose, 

žiniasklaidoje. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297) numato, kad korupcinio 

pobūdžio nusikalstamos veikos yra: 
   – kyšininkavimas, 

   – prekyba poveikiu, 

   – papirkimas, 

   – 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, 

– kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba 

nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, 

prekyba įtaka, protekcionizmas, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas. Tradiciškai skirstoma į 

„didžiąją korupciją“ – prekyba įstatymais, teismų sprendimais bei valstybiniais užsakymais – bei „mažąją 

korupciją“ – policininko ar mediko papirkimas, dovanėlė dėstytojui ar mokytojui už geresnį pažymį. 

Kas gali kreiptis?  

Kreiptis gali kiekvienas asmuo, kuris mano, kad jo atžvilgiu yra atliekami neteisėti veiksmai, 

susiję su korupcija.  

 

Kaip kreiptis?  

Kreiptis galima pareiškimu, skundu, prašymu, pasiūlymu, pranešimu raštu arba žodžiu. 

Informacinio pobūdžio pranešimai gali būti perduodami elektroniniu paštu arba telefonu.  

Kreipiantis raštu būtina nurodyti: vardą, pavardę ir tikslų gyvenamosios vietos adresą. 

Pageidautina, kad taip pat būtų pareiškėjo telefono numeris kontaktams. Dokumentas turi būti parašytas 

tvarkingai ir įskaitomai, pasirašytas jį rašiusio asmens. Pareiškime turi būti trumpai ir aiškiai išdėstytos 

įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti pareiškėjui žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys ir 

duomenys apie juos.  

 

Kur kreiptis?  

Apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus galima pranešti:  

 Švenčionių rajono savivaldybės  Antikorupcijos komisijai  
Anoniminiu telefonu (8 387) 66285  arba el.paštu  antikorupcija@svencionys.lt 

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  

„Karštoji linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333  

El. paštu: stt@stt.lt 

 Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingai 

 Ritai Nemeikienei,  (8 387)  31 312, el.paštas  rita.nemeikiene@gmail.com 

 anoniminį pranešimą galima palikti progimnazijoje įrengtoje vietoje prie socialinio pedagogo 

kabineto  (pašto dėžutėje) 

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu! Bendros visų 

pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes bei aktyviau 

įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.   
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