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VEIKLOS TIKSLAS

Didinti darbuotojų ir 

visuomenės

pasitikėjimą VMI

Bendras pasitikėjimo VMI rodiklis: 
2017 m.– 65,4 proc. 

Siekiame, kad 2025 m. - 80 proc.

Smulkiojo verslo atstovų aibėje:
2017 m. - 68 proc. 

2018 m. - 75 proc.



• *Teigia Mokslininkai Sofie Marien ir Marcas Hooghe, išanalizavę 33 Europos valstybių situaciją

• ** Teigia Estijos viešąjį sektorių neseniai tyrinėję akademikai Mari-Liis Sööt ir Kadri Rootalu

„<...> Pasitikėjimo stoka įvardijama ne tik kaip 

korupcijos pasekmė, bet ir kaip priežastis: 

kuo mažiau pasitikima valstybinėmis ir politinėmis institucijomis, 
tuo didesnė tikimybė, kad jos bus vertinamos kaip neskaidrios

<...>“

„<...> valstybės tarnautojai 
bus mažiau linkę pasmerkti 
korupciją ir neetišką elgesį, 
jei nepasitikės institucija, 

kurioje dirba.“**

„<...> žmonės, 

mažiau pasitikintys sistema, 

yra labiau linkę pateisinti 
neteisėtą elgesį ir patys 
elgtis nesąžiningai.“ *

Kodėl siekiame 

didesnio 

pasitikėjimo? 



Uždaviniai

Ugdome
antikorupcinį 
sąmoningumą

Viešiname
VMI vykdomą 

veiklą Identifikuojame, 
šaliname arba 

valdome
korupcijos 

rizikas

Kokiomis kryptimis veikiame?





ĮSIPAREIGOJAME, KAD 

1. SAVO VEIKLOJE VYKDOME 

TEISĖS AKTUS IR LAIKOMĖS ŠIŲ 

PRINCIPŲ:

viešumo ir atvirumo;

veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo;

visuomenės ir darbuotojų motyvavimo

elgtis sąžiningai, pranešti apie korupciją;

pajamų ir išlaidų viešumo;

turto tvarkymo skaidrumo;

objektyvumo;

proporcingumo;

nepiktnaudžiavimo valdžia;

vieno langelio;

atsakomybės už priimtus sprendimus;

pranešėjų apsaugos;

naštos verslui mažinimo;

inovacijų diegimo.

2. NETOLERUOJAME:

teisės pažeidimų, įskaitant ir korupcinio 

pobūdžio: kyšio prašymo, priėmimo, 

davimo ar leidimo duoti kyšį tiesiogiai ar 

netiesiogiai, prekybos poveikiu, 

piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, 

dokumentų klastojimo, sukčiavimo, 

neteisėto praturtėjimo ir kitų.       

Dovanų ar paslaugų, kurios neatitinka 

tarptautinio protokolo ar tradicijų, taip pat 

kurios nėra skirtos reprezentacijai. 

VMI galioja nulinė dovanų politika.  



ĮSIPAREIGOJAME, KAD

3. SKIRIAME DĖMESĮ: 4. KONSULTUOJAME:

darbuotojus apie tai, kaip 

išvengti teisės pažeidimų, o 

juos padariusiems taikome 

atsakomybę. 

Nustatę nusikalstamos 

veikos požymių, 

nedelsdami informuojame 

teisėsaugą.

DARBUOTOJAMS. Siekiame, kad VMI 
dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos 

asmenys, motyvuojame juos elgtis sąžiningai ir 
pranešti apie pastebėtą korupciją. Vykdome 

darbuotojų antikorupcinį švietimą

VEIKLAI. Atliekame korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą korupcijai jautriose 

įstaigos veiklos srityse, numatome priemones 
korupcijos rizikos veiksniams šalinti ar mažinti. 
Vykdome kitą prevencinę veiklą, kuri padeda 

atpažinti problemas ir jas spręsti.

TEISINEI APLINKAI. Atliekame teisės aktų 
projektų antikorupcinius vertinimus, 

deriname parengtus teisės aktų projektus 
su suinteresuotomis įstaigomis, visuomene, 

viešai skelbiame parengtus teisės aktų 
projektus, jų lydimuosius dokumentus.

5. NUSTATOME:

savo antikorupcinės veiklos 

efektyvumą, atlikdami 

vidinius ir išorinius tyrimus, 

vertindami įgyvendinamų 

prevencinių priemonių 

poveikį.



PRANEŠIMŲ KANALAI

ANONIMIŠKAI OFICIALIAI

1882 PASITIKĖJIMO LINIJA 

MOBILI PROGRAMĖLĖ „PRANEŠK“

ELEKTRONINĖ PASITIKĖJIMO ANKETA

ELEKTRONINIU PAŠTU prevencija@vmi.lt

PER MANO VMI

PATEIKIANT PASIRAŠYTĄ 
PRANEŠIMĄ ARTIMIAUSIAM VMI 

PADALINIUI 

KREIPIANTIS TIESIOGIAI Į PREVENCIJĄ 
VYKDANČIUS ASMENIS



Kurkime 

pasitikėjimą 

kartu!!!

Rita Malijauskienė,

Vidaus saugumo skyriaus vedėja

2019 m.

Į SKAIDRIĄ VALSTYBĘ - PASITIKĖJIMO KELIU


