Vidaus reikalų ministerija (VRM) ir įstaigos prie VRM, kovodamos su korupcija, į pagalbą
stengiasi pasitelkti gyventojus, nes tik bendromis pastangomis galima pasiekti teigiamų rezultatų.
Įstaigų interneto svetainėse yra sukurti skyriai „Korupcijos prevencija“, kurie prieinami visiems
piliečiams. Gyventojams sudarytos sąlygos anonimiškai pranešti apie jų žinomus korupcijos
atvejus, pateikti siūlymus dėl korupcijos atvejų mažinimo. Šiuo tikslu yra nurodyti anoniminiai
telefonų ar fakso numeriai, pateikti el. pašto adresai.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (VSAT) internetinėje svetainėje sukurta
anoniminė pranešimų dėžutė gyventojui leidžia ne tik anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejį,
pareigūnai taip pat gali atsakyti paklausėjui į jam rūpimą klausimą korupcijos tema. Per 2010 m. 11
mėnesių VSAT interneto svetainėje esančioje anoniminėje pranešimų dėžutėje piliečių palikti 28
įvairaus pobūdžio informaciniai pranešimai, o 2009 m. gauta 18 tokių pranešimų.
Statistika rodo, kad gyventojai 2010 m., lyginant su 2009 m., aktyviau išreiškia savo
pilietinę poziciją, informuodami apie VSAT pasitaikančias negeroves, tačiau pranešimuose dažniau
nurodomi ne korupcijos, bet kiti įvairūs pažeidimai. Per 2010 m. I pusmetį registruoti 107 VSAT
anoniminio pasitikėjimo telefonu gauti pranešimai: 26 pranešimai dėl galimos kontrabandos, 13
pranešimų dėl galimai netinkamų pareigūnų veiksmų (dėl transporto priemonių ir dokumentų per
ilgo tikrinimo, tikrinimo be priežasties, nepraleidimo be eilės, galimai netaktiško pareigūnų elgesio,
eilių surašymo ir kt.), 11 pranešimų dėl galimo pareigūnų piktnaudžiavimo tarnyba (reikalauja duoti
kyšį, už kyšį praleidžia be eilės, veža kontrabandą, slepia informaciją apie neblaivų pareigūną ir kt.)
bei kt. Per 2009 m. viso registruota 90 informacijos pateikimo atvejų, gautų VSAT anoniminio
pasitikėjimo telefonu.
Policijos departamentas prie VRM per šių metų pirmąjį pusmetį anoniminiu pasitikėjimo
telefonu gavo 85 gyventojų pranešimus ar skundus (pernai per tą laiką 100). Iš šių pranešimų tik
vienas buvo susijęs su korupcija – kyšininkavimo atvejis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (PAGD) 2009 m.
užregistravo 25 pranešimus pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu, o nuo 2010 m.
pradžios iki dabar gauti 74 signalai. Praeitų metų pranešimai su korupcijos atvejais nebuvo susiję,
šiais metais apie pareigūnų galimus nusižengimus gauta 10 pranešimų, iš jų dėl galimų pareigūnų
etikos pažeidimų – 2, dėl galimų pareigūnų viešų ir privačių interesų konflikto – 2, dėl kitų galimų
tarnybinių nusižengimų –6, visi kiti pranešimai daugiausiai buvo susiję su galimais priešgaisrinės
apsaugos reikalavimų pažeidimais. Šiais metais visi anonimiškai gauti pranešimai dėl galimų
pareigūnų tarnybinių nusižengimų buvo ištirti, iš jų pasitvirtintino vienas, kuris buvo susijęs su
pareigūno etikos pažeidimu.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM iki 2010 m. gruodžio 17 dienos
pasitikėjimo telefonu gavo 121 anoniminį pranešimą, 2009 m. tokių pranešimų užfiksuota 78. Šiais
metais iš Lietuvos piliečių gauti 223 anoniminiai skundai (iš jų elektroninių paštu – 150).
Praėjusiais metais tokių skundų gauta ir nagrinėta 177 (iš jų 85 – elektroniniu paštu). Anonimiškai
gautuose pranešimuose ir skunduose informacijos apie galimus pareigūnų tarnybinius nusižengimus
ir korupciją nebuvo.

