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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2021–2025 m. korupcijos 

prevencijos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-714 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarnybos 2021–2025 m. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 

patvirtinimo“ 3.4 punktą ir jį išdėstau taip: 

„3.4. Socialinės prielaidos. Lietuvoje korupcijos suvokimo indeksas (KSI) tarptautinės 

nevyriausybinės organizacijos „Transparency International“ 2020 m. įvertintas 60 balų (100 KSI balų 

skalėje). Remiantis verslininkų ir tarptautinių ekspertų apklausų rezultatais sudarytas indeksas rodo, 

kad Lietuva yra tarp šalių, kurių visuomenė susiduria su kai kuriomis korupcijos problemomis ir 

korupcijos prevencija vis dar išlieka aktuali. Tarnyba yra išsikėlusi nulinės tolerancijos korupcijai 

tikslą. 2021 m. birželio 25 – liepos 9 d. atliktos apklausos rezultatai parodė, kad korupcijos reiškinys 

Tarnyboje nėra paplitęs. 74% apklausoje dalyvavusių darbuotojų mano, kad Tarnyboje nėra paplitusi 

situacija, kai darbuotojams norima atsilyginti, o 94% respondentų nurodė, kad jiems neteko darbe 

susidurti su korupcijos apraiškomis. Dauguma darbuotojų nėra linkę korupcijos toleruoti - 75% 

respondentų tvirtai apsisprendę, kad apie jiems žinomą korupcijos atvejį praneštų, o jei ateityje 

susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe, apie tai praneštų daugiau kaip 76% respondentų. Tai rodo 

aukštą darbuotojų nepakantumo korupcijos apraiškoms lygį. Tačiau 25% respondentų apsisprendimą 

pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį vis tik lemtų tam tikros aplinkybės. Ar praneštų, jeigu 

ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe, nežino (negali atsakyti) daugiau kaip 22% 

respondentų.“ 
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