Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2013–2015-ųjų metų strateginio
veiklos plano 1 priedas

VERTINIMO KRITERIJŲ TECHNINIS PRIEDAS
2013–2015 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 kriterijus Ne.
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.

6.
7.
8.
9.

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 37
proc.
Duomenų šaltinis
Lietuvos naujienų agentūros „Elta“ ir dienraščio „Respublika“
užsakymu atliekama visuomenės apklausa. Visuomenės apklausos
rezultatai skelbiami viešai dienraštyje „Respublika“.
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kas mėnesį, jei duomenų rinkėjas pateikia duomenų.
Už vertinimo kriterijų atsakingas Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
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.
2.
3.

4.

Apibrėžimas

Korupcijos suvokimo indeksas (KSI) – kompleksinis rodiklis,
leidžiantis suskirstyti valstybes pagal jų korupcijos lygio vertinimą.
Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
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.
Skaičiavimo metodas
Tyrimo metodologija pateikiama pristatant tyrimo rezultatus, vėliau
skelbiama „Transparency International“ tinklalapyje.
Vertinimo kriterijaus vertinimo vienetas – skaitmeninė išraiška
(balais).
Šimto balų sistemoje 0 reiškia labai aukštą korupcijos lygį, 100 rodo,
kad valstybėje korupcijos praktiškai nėra.
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x≥ y.
x – ataskaitinio laikotarpio KSI balais;
y – praeito laikotarpio KSI balais.

5.

6.
7.
8.
9.

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 54
balai).
Duomenų šaltinis
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.
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Kasmet.
Duomenys skelbiami kiekvienų metų IV ketvirtį.
Už vertinimo kriterijų atsakingas Planavimo skyriaus viršininkė
kontaktinis asmuo
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@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-01-03
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 kriterijus Ne.
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 nusikalstamumo
rodiklius.
Išaiškintų nusikalstamų veikų skaičiaus kitimas iš dalies atskleidžia
teisėsaugos institucijų veiklos veiksmingumą kovojant su korupcija.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus vertinimo vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – (x1+ x2+x3)< y
x1 – ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų
Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. „Kyšininkavimas“, skaičius;
x2 – ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų
Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. „Papirkimas“, skaičius;
x3 – ataskaitiniu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų
Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. „Piktnaudžiavimas“, skaičius;
y – praeitu laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų, numatytų
Respublikos baudžiamojo kodekso 225,227, 228 str., suma.

5. Duomenų šaltinis

Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 1223.
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos tvarkomi duomenys (Nusikalstamų veikų
žinybinis registras).

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

Prieiga per internetą:
http://www.ird.lt/infusions/report_manager/reports/txt_file.php?fv=d
ata/1_201212_lt/f-3z-iti-201212.data.txt&ff=%3C%21--%7C3ZITI%7C2%7C-%3E&tt=Duomenys%20apie%20ikiteisminio%20tyrimo%20%C4%
AFstaigose%20u%C5%BEregistruotas%20nusikalstamas%20veikas
%20%28Forma_3%C5%BD-IT%C4%AE%29
Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kasmet.
Planavimo skyriaus viršininkė
Violeta Grigalienė, tel. (8 706) 63 390, el. p. violeta.g@stt.lt

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
patikimumą

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-treti metai (priklausomai nuo tarnybos finansinių galimybių)
Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
viršininkas Vidmantas Mečkauskas,
tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantasm@stt.lt
Tyrimas atliekamas nuo 2001 metų.

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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Rezultato kriterijus
R-01-04-01-01
Mažesnė nusidėvėjusio ilgalaikio turto dalis nuo viso turimo ilgalaikio turto.
1. Apibrėžimas
Ilgalaikis turtas – turtas, kurio minimali (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.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – ilgalaikio materialiojo
turto vertės mažėjimas, išreiškiamas sistemingai paskirstant to turto
nudėvimąją vertę per jo naudingo tarnavimo laiką.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
3. Pasirinkimo pagrindimas
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 ilgalaikiam turtui įsigyti
(atnaujinti). Tarnybos veiklos metodai, kurie veiksmingi šiandien,
gali būti neveiksmingi ateityje. Nuolat tobulinami nusikalstamo
elgesio mechanizmai lemia poreikį siekti didesnės modernių
technologijų integracijos.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100
x – nusidėvėjęs ilgalaikis turtas;
y – tarnybos turimas ilgalaikis turtas.

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 – 61
proc.
STT tvarkomi duomenys.
Pirminis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kasmet.
Finansų skyriaus viršininkė vyriausioji finansininkė
Edita Filipavičiūtė, tel. (8 706) 63 312, el. p. edita@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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Rezultato kriterijus
R-01-04-01-02
Ne didesnė kaip 7 proc. darbuotojų kaita.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
3. Pasirinkimo pagrindimas
Žmogiškieji ištekliai yra pirminis ir svarbiausias sėkmingos veiklos
šaltinis. Konkurencinę kovą laimi tie, kurie sugeba surasti, suburti ir
išlaikyti veiksmingą, nuolat tobulėjančią profesionalų komandą.
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.).
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
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 – 9 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

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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Rezultato kriterijus
R-01-04-01-03
Mažesnis 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 kriterijus Ne.
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 – 0,8
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
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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo 01-04-01-01
sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai atlikti ir
tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-01-01
Informacijos valdymo sistemų skaičius.
1. Apibrėžimas
Informacijos valdymo sistema – tai technologijų, naudojamų
duomenims tvarkyti, visuma.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su duomenimis atliekamas veiksmas:
rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas,
grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas,
paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos,
paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų
rinkinys.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
3. Pasirinkimo pagrindimas
Tarnybos veiksmingumas didele dalimi priklauso nuo turimų
informacijos valdymo sistemų, t. y. gebėjimo tvarkyti duomenis. Jų
panaudojimas leidžia įgyti pranašumo prieš nusikaltimus darančius
asmenis, taip pat padeda išanalizuoti situaciją ir greičiau priimti
racionalius, efektyvius valdymo sprendimus.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas veikloje naudojamų informacijos valdymo sistemų
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 atsakingi
Administravimo valdybos Informacijos technologijų skyriaus
kontaktiniai asmenys
viršininkas Vladas Gaidys, tel. (8 706) 63 345, el. p. vladas@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo 01-04-01-01
sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai atlikti ir
tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-01-01-02
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius.
1. Apibrėžimas
Kompiuterizuota darbo vieta – tai darbo vieta, pritaikyta darbui su
kompiuteriu ir skirta duomenims tvarkyti.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su duomenimis atliekamas veiksmas:
rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas,
grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas,
paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos,
paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų
rinkinys.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip (parengtas naujas vertinimo kriterijus).
3. Pasirinkimo pagrindimas
Tarnybos veikla neatsiejamai susijusi su informacijos (duomenų)
tvarkymu, todėl kompiuteris ir kiti su juo susiję įrenginiai yra
pagrindinės tarnybos darbuotojų veiklos priemonės.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas kompiuterizuotų darbo vietų 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 atsakingi
Administravimo valdybos Informacijos technologijų skyriaus
kontaktiniai asmenys
viršininkas Vladas Gaidys, tel. (8 706) 63 345, el. p. vladas@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 kriterijus Ne.
3. Pasirinkimo pagrindimas
Motyvacijos teorijos atskleidžia, jog žmonės, būdami tikri, kad bus
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.
Tarnybos tikslas, kad tokių ginčų būtų kuo mažesnis.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas ginčų dėl darbo užmokesčio ar socialinių išmokų
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 atsakingas Administravimo valdybos Teisės skyriaus viršininkas
kontaktinis asmuo
Egidijus Radzevičius, tel. (8 706) 63 415, el. p. egidijusr@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 kriterijus Ne.
3. Pasirinkimo pagrindimas
Valstybė, įstatyme nustatydama, kad asmenys, atitinkantys 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.
Tarnybos tikslas, kad tokių ginčų būtų kuo mažesnis.
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 atsakingas Administravimo valdybos Teisės skyriaus viršininkas
kontaktinis asmuo
Egidijus Radzevičius, tel. (8 706) 63 415, el. p. egidijusr@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 kriterijus Ne.
3. Pasirinkimo pagrindimas
Tarnyba, ugdydama darbuotojų kompetenciją, pasiekia ne tik
geresnių šių darbuotojų rezultatų, bet ir gerina visos tarnybos veiklą.
Personalo ugdymas yra būtina sąlyga norint pasiekti tarnybos
strateginius tikslus.
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.
4. Skaičiavimo metodas
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

Darbuotojo kvalifikacijai kelti skiriamų valandų skaičius nurodomas,
nepaisant lėšų, skirtų darbuotojų kvalifikacijai kelti, dydžio.
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

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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 kriterijus Ne.
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

Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius nurodomas, nepaisant lėšų,
skirtų darbuotojų kvalifikacijai kelti, dydžio.
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

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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 skiriamų lėšų dydis.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
3. Pasirinkimo pagrindimas
Kvalifikacijos kėlimas yra darbuotojo profesinės veiklos sudedamoji
dalis.
Kriterijus leis vertinti, kiek lėšų tarnyba skiria kvalifikacijos
tobulinimui. Taip pat leis vertinti, kaip įgyvendinamos Valstybės
tarnybos įstatymo 46 str. (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708) nuostatos, nustatančios, 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.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(procentais).
Reikšmės apskaičiavimo (gavimo) formulė – x/y*100
x – kvalifikacijai kelti numatytos lėšos;
y – darbo užmokesčiui numatytos lėšos.

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

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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 kriterijus Ne.
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, nepaisant
lėšų, skirtų darbuotojų komandiruotėms į užsienio valstybes, dydžio.
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 atsakingas Administravimo valdybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
kontaktinis asmuo
viršininkė Jūratė Tumonienė, tel. (8 706) 63 396, el. p. jura@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
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 kriterijus Ne.
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, nepaisant lėšų, skirtų darbuotojų
komandiruotėms į užsienio valstybes, dydžio.
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 atsakingas Administravimo valdybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
kontaktinis asmuo
viršininkė Jūratė Tumonienė, tel. (8 706) 63 396, el. p. jura@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas 01-04-02
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 kriterijus Ne.
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 – 30.
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

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 programa 01-04
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas 01-04-02
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 kriterijus Ne.
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 – 49.
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

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 programa 01-04
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas 01-04-02
veikas
Uždavinys – veiksmingas veiklos planavimas ir valdymas išlaikant gebėjimus 01-04-02-01
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 kriterijus Ne.
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 – 87.
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

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 programa 01-04
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas 01-04-02
veikas
Uždavinys – veiksmingas veiklos planavimas ir valdymas išlaikant gebėjimus 01-04-02-01
vienu metu atlikti 130 tyrimų bei nagrinėti 50 asmenų skundų ir pranešimų
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-02
Mažesnis ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių ikiteisminių tyrimų skaičius,
palyginti su paskutinių trejų metų vidurkiu
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip (naujas skaičiavimo metodas).
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 ≤ (y1+ y1+ y1)/3
x – ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių ikiteisminių tyrimų skaičius ataskaitiniu
laikotarpiu;
y1 – prieš trejus metus iki ataskaitinio laikotarpio ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių
ikiteisminių tyrimų skaičius;
y2 – prieš dvejus metus iki ataskaitinio laikotarpio ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių
ikiteisminių tyrimų skaičius;
y3 – prieš vienerius metus iki ataskaitinio laikotarpio ilgiau kaip 9 mėnesius trukusių
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 – 50
proc.
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

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 programa 01-04
Tikslas – greitai, išsamiai ir teisėtai atskleisti korupcinio pobūdžio nusikalstamas 01-04-02
veikas
Uždavinys – veiksmingas veiklos planavimas ir valdymas išlaikant gebėjimus 01-04-02-01
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 kriterijus Ne.
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 – 526.
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

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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo 01-04-01-01
sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai atlikti ir
tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-04
Įgytos specialios techninės įrangos skaičius.
1. Apibrėžimas
Speciali techninė įranga – tai techninė įranga, skirta korupcinio
pobūdžio nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
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, programinę įrangą, kad 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 specialios techninės 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 atsakingi
Antrosios valdybos viršininkas
kontaktiniai asmenys
Artūras Škiudas, tel. (8 706) 63 350, el. p. arturas@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo 01-04-01-01
sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai atlikti ir
tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-05
Įgytos kompiuterių techninės įrangos skaičius.
1. Apibrėžimas
Kompiuterių techninė įranga – tai kompiuterių techninė įranga, skirta
korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip (naujas vertinimo 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, programinę įrangą, kad 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 kompiuterių techninės 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 atsakingi
Antrosios valdybos viršininkas
kontaktiniai asmenys
Artūras Škiudas, tel. (8 706) 63 350, el. p. arturas@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo 01-04-01-01
sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai atlikti ir
tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-06
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, skirta korupcinio
pobūdžio nusikalstamoms veikoms atskleisti ir tirti.
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
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, programinę įrangą, kad 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 atsakingi
Antrosios valdybos viršininkas
kontaktiniai asmenys
Artūras Škiudas, tel. (8 706) 63 350, el. p. arturas@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – sudaryti sąlygas institucijos, kovojančios su korupcija, sėkmingai veiklai 01-04-01
Uždavinys – sudaryti funkcionalias ir tarnybos patrauklumą didinančias darbo 01-04-01-01
sąlygas darbuotojams, aprūpinti juos būtinomis priemonėmis veiklai atlikti ir
tobulinti
Produkto kriterijus
P-01-04-02-01-07
Ikiteisminio tyrimo medžiagos dokumentų kopijų (lapų) skaičius
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Taip (naujas vertinimo kriterijus).
3. Pasirinkimo pagrindimas
Baudžiamojo proceso dalyviai Baudžiamųjų bylų ir jose esančių
dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos apraše nustatyta tvarka
įgyvendina Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
(Žin., 2002, Nr. 37-1341) (toliau – BPK) įtvirtintą teisę susipažinti su
ikiteisminio tyrimo medžiaga ir daryti jos kopijas.
Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijos daromos
vadovaujantis BPK ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl Ikiteisminio tyrimo įstaigose,
prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių
dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų
ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už
bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr. 162-5908; 2011, Nr. 130-6172).
Lėšos, gautos už baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų
kopijas, priskiriamos STT pajamoms už teikiamas paslaugas ir
naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus mato vienetas – skaitmeninė išraiška
(vienetais).
Nurodomas ikiteisminio tyrimo medžiagos dokumentų kopijų (lapų)
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 atsakingi
Finansų skyriaus viršininkas
kontaktiniai asmenys
Edita Filipavičiūtė, tel. (8 706) 63 312, el. p. edita@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
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
Ne.
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas Nusikalstamumo prevencijos kryptims pasirinkti reikalinga tiksli ir 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
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 – 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.
Kas antri-treti metai (priklausomai nuo tarnybos finansinių galimybių)
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 programa 01-04
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 kriterijus Ne.
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

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 – 0,235.
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-treti metai (priklausomai nuo tarnybos finansinių
galimybių)
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 programa 01-04
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 kriterijus Ne.
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 atsakingas Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
kontaktinis asmuo
viršininkas Vidmantas Mečkauskas,
tel. (8 706) 62 745, el. p. vidmantasm@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
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
Atliktų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinių vertinimų skaičius
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
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 atliktų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinių vertinimų
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 atsakingas Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus
kontaktinis asmuo
viršininkas Audrius Bereišis,
tel. (8 706) 63 403, el. p. audrius.b@stt.lt.
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
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
Ne.
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 pareigas
valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pretenduojančių gauti leidimą dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo
pažymėjimą, teikiamų valstybės apdovanojimui gauti, 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
Pirmosios valdybos viršininkas Rytis Bartnikas,
atsakingas kontaktinis asmuo
tel. (8 706) 63 313, el. p. rytisb@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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,
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

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.

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

Antrinis duomenų šaltinis.
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Kas antri-treti metai (priklausomai nuo tarnybos finansinių
galimybių).
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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-treti metai (priklausomai nuo tarnybos finansinių
galimybių).
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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 patikimumą

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-treti metai (priklausomai nuo tarnybos finansinių
galimybių).
Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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
8. Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

Atskaitos taškas, pagal kurį bus vertinama pasiekta pažanga – 32
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.
Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriaus
viršininkas Mindaugas Urmonas, tel. (8 706) 63 371, el. p.
mindaugasu@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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
reputaciją
Uždavinys – nustatyti tikslines visuomenės grupes ir jas įtikinti korupcijos keliama 01-04-04-01
grėsme, skatinti aktyvia su ja kovoti
Produkto kriterijus
P-01-04-04-01-01
Antikorupcinių paskaitų, seminarų skaičius.
1. Apibrėžimas
2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne.
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 atsakingas Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
kontaktinis asmuo
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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 atsakingas Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
kontaktinis asmuo
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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 atsakingas Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
kontaktinis asmuo
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus 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 programa 01-04
Tikslas – formuoti visuotinį nepakantumą korupcijai ir kurti teigiamą tarnybos 01-04-04
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 kriterijus Ne.
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 atsakingas Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas
kontaktinis asmuo
Ruslanas Golubovas, tel. (8 706) 63 330, el. p. ruslan@stt.lt
9. Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

