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Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
1
, įsigaliojusio 2022 m. sausio 1 

d., 5 straipsnį korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą sudaro korupcijos prevencijos 

priemonės, personalo patikimumo užtikrinimas, antikorupcinio sąmoningumo didinimas ir kitos 

įstatymuose nurodytos veiklos ar priemonės. Siekiant viešojo ar privataus sektoriaus subjektuose 

kurti tvarią antikorupcinę aplinką, labai aktualu ugdyti ir didinti kiekvieno darbuotojo antikorupcinį 

sąmoningumą, formuoti skaidrumo nuostatas ir kultūrą.  

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), vykdydama vieną iš keturių savo veiklos krypčių – 

antikorupcinio sąmoningumo didinimą, daug dėmesio skiria įvairių veiklų organizavimui, kurios 

orientuotos į visuomenės, ypač viešojo ir privataus sektorių atstovų, antikorupcinį švietimą ir 

kvietimą veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti 

apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.  

Įgyvendinant Korupcijos prevencijos įstatymą ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo 

didinimo veiklas organizacijose, kviečiame naudotis STT parengta ir šiuo metu atnaujinta e. 

mokymo platforma – elektronine mokymo(-si) erdve, kurioje kiekvienas darbuotojas gali 

savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. STT e. mokymo 

platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą, pateikiamą kartu su 

interaktyviomis užduotimis, aktualia sociologinių tyrimų statistika, gerosios praktikos pavyzdžiais. 

E. mokymų sistemoje galima rinktis šias temas: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, 

savivalda, privatus sektorius, EBPO svarba užsienio pareigūnų papirkimo kontekste, užsienio 

pareigūnų papirkimas (anglų k.). Temų sąrašas nuolat pildomas. Ši platforma yra nemokama, po 

mokymų baigimo vartotojams išduodami sertifikatai, kurie gali būti prilyginami kvalifikacijos 

kėlimui. E. mokymo platforma pasiekiama adresu https://emokymai.stt.lt/. 
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Be to, kiekvienas viešojo ar privataus sektoriaus subjektas gali kreiptis į STT dėl 

antikorupcinio švietimo paskaitų ar seminarų, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja ir 

nemokamai vykdo STT Antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnai, įgyvendindami antikorupcinio 

sąmoningumo didinimo priemones. Prašome planuojant ir organizuojant antikorupcinio 

sąmoningumo didinimo renginius, į kuriuos kviestumėte STT atstovą, vadovautis Specialiųjų 

tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos apraše 

pateiktais terminais ir priemonėmis, t. y. prašymą (Aprašo 1 priedas) pateikti el. paštu 

dokumentai@stt.lt iki liepos 1 d. (2022 m. II pusmečiui).  

Taip pat kviečiame aktyviai savarankiškai vydyti antikorupcinio sąmoningumo didinimo 

veiklas, pasinaudojant STT atstovų viešai pateikiama medžiaga, kurią galima rasti 

https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934. 

Prašome šia informacija pasidalinti su pavaldžiomis įstaigomis ir įmonėmis. 

Kurkime antikorupcinę aplinką kartu. 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas             Egidijus Radzevičius 
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ADRESATŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, el. p. priim@lrs.lt 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt 

3. Nacionalinei teismų administracijai, el. p. info@teismai.lt 

4. Aplinkos ministerijai, el. p. info@am.lt  

5. Energetikos ministerijai, el. p. info@enmin.lt 

6. Finansų ministerijai, el. p. finmin@finmin.lt  

7. Krašto apsaugos ministerijai, el. p. kam@kam.lt 

8. Kultūros ministerijai, el. p. dmm@lrkm.lt 

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, el. p. post@socmin.lt 

10. Susisiekimo ministerijai, el. p. sumin@sumin.lt 

11. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, el. p. smmin@smm.lt 

12. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, el. p. kanc@ukmin.lt  

13. Užsienio reikalų ministerijai, el. p. urm@urm.lt  

14. Vidaus reikalų ministerijai, el. p. bendrasisd@vrm.lt  

15. Žemės ūkio ministerijai, el. p. zum@zum.lt 

16. Sveikatos apsaugos ministerijai, el. p. ministerija@sam.lt 

17. Teisingumo ministerijai, el. p. rastine@tm.lt 

18. Akmenės rajono savivaldybei, el. p. info@akmene.lt 

19. Alytaus miesto savivaldybei, el. p. info@alytus.lt 

20. Alytaus rajono savivaldybei, el. p. info@arsa.lt 

21. Anykščių rajono savivaldybei, el. p.  info@anyksciai.lt 

22. Birštono savivaldybei, el. p. sekretore@birstonas.lt 

23. Biržų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@birzai.lt 

24. Druskininkų savivaldybei, el. p. info@druskininkai.lt 

25. Elektrėnų savivaldybei, el. p. administracija@elektrenai.lt 

26. Ignalinos rajono savivaldybei, el. p. info@ignalina.lt 

27. Jonavos rajono savivaldybei, el. p. administracija@jonava.lt 

28. Joniškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@joniskis.lt 

29. Jurbarko rajono savivaldybei, el. p. info@jurbarkas.lt 

30. Kaišiadorių rajono savivaldybei, el. p. meras@kaisiadorys.lt 

31. Kalvarijos savivaldybei, el. p.  priimamasis@kalvarija.lt 

32. Kauno miesto savivaldybei, el. p. info@kaunas.lt 

33. Kauno rajono savivaldybei, el. p. info@krs.lt 

34. Kazlų Rūdos savivaldybei, el. p. priimamasis@kazluruda.lt 

35. Kelmės rajono savivaldybei, el. p. info@kelme.lt 

36. Kėdainių rajono savivaldybei, el. p. administracija@kedainiai.lt 

37. Klaipėdos miesto savivaldybei, el. p. info@klaipeda.lt 

38. Klaipėdos rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt 

39. Kretingos rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@kretinga.lt 

40. Kupiškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt 

41. Lazdijų rajono savivaldybei, el. p. info@lazdijai.lt 

42. Marijampolės savivaldybei, el. p. administracija@marijampole.lt 

43. Mažeikių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt 

44. Molėtų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@moletai.lt 
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45. Neringos savivaldybei, el. p. administracija@neringa.lt 

46. Pagėgių savivaldybei, el. p. info@pagegiai.lt 

47. Pakruojo rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt 

48. Palangos miesto savivaldybei, el. p. administracija@palanga.lt 

49. Panevėžio miesto savivaldybei, el. p. savivaldybe@panevezys.lt 

50. Panevėžio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@panrs.lt 

51. Pasvalio rajono savivaldybei, el. p. rastine@pasvalys.lt 

52. Plungės rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@plunge.lt 

53. Prienų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@prienai.lt 

54. Radviliškio rajono savivaldybei, el. p. informacija@radviliskis.lt 

55. Raseinių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@raseiniai.lt 

56. Rietavo savivaldybei, el. p. savivaldybe@rietavas.lt 

57. Rokiškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt 

58. Skuodo rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@skuodas.lt 

59. Šakių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@sakiai.lt 

60. Šalčininkų rajono savivaldybei, el. p. priimamasis@salcininkai.lt 

61. Šiaulių miesto savivaldybei, el. p. info@siauliai.lt 

62. Šiaulių rajono savivaldybei, el. p. prim@siauliuraj.lt 

63. Šilalės rajono savivaldybei, el. p. info@silale.lt 

64. Šilutės rajono savivaldybei, el. p. administracija@silute.lt 

65. Širvintų rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt 

66. Švenčionių rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@svencionys.lt 

67. Tauragės rajono savivaldybei, el. p. savivalda@taurage.lt 

68. Telšių rajono savivaldybei, el. p. info@telsiai.lt 

69. Trakų rajono savivaldybei, el. p. info@trakai.lt 

70. Ukmergės rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt 

71. Utenos rajono savivaldybei, el. p. info@utena.lt 

72. Varėnos rajono savivaldybė, el. p. info@varena.lt 

73. Vilkaviškio rajono savivaldybei, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt 

74. Vilniaus miesto savivaldybei, el. p. savivaldybe@vilnius.lt 

75. Vilniaus rajono savivaldybei, el. p. vrsa@vrsa.lt 

76. Visagino savivaldybei, el. p. visaginas@visaginas.lt 

77. Zarasų rajono savivaldybei, el. p. info@zarasai.lt 
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