
„0“

VMI

DOVANŲ

POLITIKA

Tomas Motieka
2021-01-21



„0“ dovanų politikos formavimas

➢ Nuo 2002 m. dovanų reglamentavimas įstaigoje keitėsi 8 kartus. 

➢ Palaipsniui pereita nuo abstraktaus reguliavimo iki detalesnio reglamentavimo.

➢ Detaliau apibrėžta VMI nuolatinės dovanų vertinimo komisijos veikla.

➢ Dovanų politikos integravimas į bendrą VMI atsparumo korupcijai politiką.

➢ „0“ dovanų politikos temos įtraukimas į organizuojamų vidinių mokymų programą.



Kaip tai veikia šiandien ?

„DOVANOS PAGAL ĮSTATYMĄ“

Reprezentacinės, taip pat teikiamos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas

PRIIMTI GALIME

Per 5 d. d. el. paštu informuojama VMI prie FM / AVMI dovanų vertinimo 

komisija, kuri per 3 d. d. priima sprendimą 

Dovanos vertė X< 150 eurų

Dovanos gavėjo nuosavybė

Dovanos vertė X > 150 eurų

VMI nuosavybė



Kaip tai veikia šiandien ?

Visos kitos dovanos

„DOVANOS NE PAGAL ĮSTATYMĄ“

Inicijuoti dovanos gražinimą 

dovanos teikėjui

Inicijuoti dovanos perdavimą 

dovanų vertinimo komisijai 

Jei atsisakyti priimti neįmanoma, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dovanos 

gavimo 

ATSISAKOME PRIIMTI



Ką sako kolegos?

Vadovybė – svarbu principingumas.

Viduriniosios grandies vadovai – ar ne per daug biurokratizmo? Ką galime tobulinti?

Darbuotojai – ar tikrai reikia informuoti jei...?



Vieta VMI korupcijos prevencijos 

sistemoje

VMI atsparumo korupcijai politika

„0“ dovanų politika

Netoleruojame dovanų ar paslaugų,
kurios neatitinka tarptautinio protokolo ar tradicijų,
taip pat kurios nėra skirtos reprezentacijai.
VMI galioja „nulinė“ dovanų politika.



Vieta VMI korupcijos prevencijos 

sistemoje
VMI etikos kodeksas

Elgesio principai

Padorumo principas — VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo elgtis nepriekaištingai, būti 

nepaperkami, nepriimti dovanų, pinigų, paslaugų, išskirtinių lengvatų ar nuolaidų, išskyrus teisės aktų 

nustatytas išimtis. VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo vengti elgesio, kuris gali būti suprastas 

kaip reikalavimas duoti kyšį ar atlikti kitus VMI valstybės tarnautojui ir darbuotojui naudingus veiksmus, 

nesusijusius su jo tarnybinėmis / darbo funkcijomis.

Vidiniai mokymai Skaidrumo patarėjas Informacija naujiems darbuotojams



VMI dovanų registras

2018
METAI

2019
METAI

2020
METAI

GAUTOS 44 GAUTOS    28 GAUTOS   5

GRĄŽINTOS 2 GRĄŽINTOS    6 GRĄŽINTOS    1

NAIKINTOS 1 NAIKINTOS   2 NAIKINTOS    0



Ko siekiame ?

➢ Viduriniosios grandies vadovų vaidmuo.

➢ Visų VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų sąmoningumo ugdymas.

➢ Reglamentavimo / procedūrų įstaigoje tobulinimas.



TIKIME, KAD ĮGYVENDINDAMI „0“ DOVANŲ POLITIKĄ, KURIAME 
PASITIKĖJIMĄ VIENI KITAIS.

Dėkojame už Jūsų laiką.


