
 

 

 

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ 2021-06-07 – 2021-06-16 

ĮVYKUSIO DARBUOTOJŲ ANONIMINIO ANKETAVIMO 

„DARBUOTOJŲ POŽIŪRIO Į KORUPCIJĄ NUSTATYMAS“ 

2021 M. TYRIMO REZULTATAI 

Korupcija  yra bet koks darbuotojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems 

suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau 

ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.  

Korupcijos prevencija siekiama  didinti darbuotojų  vykdomų funkcijų 

kokybę,  atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą nešališkumą,  sąžiningumą bei visuomenės 

pasitikėjimą.  

TYRIMO TIKSLAS Nustatyti Klaipėdos sutrikusio vystymosi 

kūdikių namų darbuotojų požiūrį į 

korupciją, koks paplitimas ir kokių 

priemonių imtasi korupcinio pobūdžio 

apraiškoms išvengti. 

 

TYRIMO DALYVIAI Anoniminė anketa buvo išsiųsta visiems, 

kas turi el. paštus. Išsiųsta 78 

darbuotojams. Pateikta atsakymų iš 52 

darbuotojų.  

 

TYRIMO BŪDAS 17 klausimų anoniminė anketa. 

TYRIMO TRUKMĖ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 

namuose anoniminis anketavimas vyko 

nuo 2020-06-07iki 2020-06-16 laikotarpiu 

elektroninėje platformoje 

www.apklausa.lt.  

 

http://www.apklausa.lt/
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TYRIMO REZULTATAI  

 

1. Pirmu klausimu buvo siekta nustatyti darbuotojų darbo stažą įstaigoje. Kaip matyti pagal 

pateiktą grafiką tyrime aktyviausiai dalyvavo darbuotojai, dirbantys daugiau kaip 5 metus, kurie sudarė 

net 53,8 proc. Tai rodo, kad  įstaigoje dirbantys darbuotojai turi didelę patirtį, kas rodo pastovumą, 

stabilumą. Pastebėta, kad 2020 m. apklausoje dalyvavę respondentai taip pat dauguma sudarė dirbantys 

daugiau kaip 5 metus, tai sudarė 50 proc. visų apklaustųjų.  

 

 

2. Antru klausimu, buvo siekiama išsiaškinti, koks darbuotojų amžius. Tyrime dalyvavusių 

amžius daugumos sudarė 34,6 proc. (51-60 m.). Tai rodo, kad darbuotojai dirbandys Kūdikių namuose 

turi sukaupę didelę darbo patirtį, yra savo srities profesionalai, darbo atmosfera nekintanti.  

 

3. Apie teisės aktus, reglamentuojančius antikorupcijos prevencijos įgyvendinimą, respondentai 

net 92,2 proc. pasirinko atsakymą : “Taip susipažinęs (-usi).  Tokie aukšti rezultatai, rodo, kad 

įstaigoje, šia veikla atsakingas darbuotojas, pilnai supažindina darbuotojus su esamais nutarimais, 

įstatymais, ko pasekoje tikrai mažas skaičius darbuotojų nėra susipažinęs. Tai matyti pateiktame 3 

grafike.  
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4.          Tyrimo rezultatai parodė, kad 96,2 proc. respondentų žino, kur kreiptis norint informuoti apie 

korupcijos atvejus, nežino nepasirinko nei vienas respondentas, 1,9 proc. mano kad nėra prasmės 

informuoti, tas pats procentas sudarė ir nepasirinkusiųjų atsakymą. Vertinant šio klausimo rezultatus 

darytina išvada, kad dauguma darbuotojų žino, kur reikėtų kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio 

veikla. Darytina išvada, kad darbuotojams ruošiamos atmintinės, bendra informacija yra 

pasiteisinusi.  

 

5. Apie Kūdikių namuose vykdomą antikorupcinę politiką pasisako 79,9 proc. respondentų ( 40 

asmenų), 5,8 proc nėra girdėję.  

 

 

 

6. Į klausimą “Ar manote, kad Kūdikių namuose reikalinga vykdyti korupcijos prevenciją?” 38,5 

proc. darbuotojų pasirinko atsakymą “Taip”, atitinkamai 17,3 proc rinkosi atsakymą ”Ne” ir 23,1 proc. 

rinkosi atsakymą “Nežinau”.   
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7. Į klausimą, ar informuotų apie žinomą korupcijos atvejį 55,8 proc. respondentų ( 29 asmenys) 

atsakė teigiamai, neinformuotų – tik 1,9 proc. ( 1asmuo), o 42,3 proc. ( 22 asmenys) atsakė jog sunku 

atsakyti, tai priklausytų nuo aplinkybių.  

 

 

 

8. Pagrindinė priežastis, dėl kurios darbuotojai neinformuotu apie korupcijos atvejus – 24 

respondentų nuomone, nenori nieko išduoti, sukelti papildomų promblemų ( 46,2 proc.), 11 

respondentų neatsakė į pateiktą klausimą ( 21,2 proc.) ir daugiau kaip 19,2 proc  teigia, kad nėra 

įsitikinę, kad tai korupcijos atvejis ( 10 apklaustųjų). Darytina išvada, kad darbuotojai nesuprato 

klausimo, nes reikėjo atsakyti, tik tiems darbuotojams, kurie pasirinko atsakymą “NE” 7 klausime. 

Tačiau žvelgiant į šį klausimą, kaip atskirą, darytina išvada, kad darbuotojams reikia papildomos 

informacijos, nurodant, kas yra korupcija ir kokios veikos priskiriamos korupcinio pobūdžio veikoms, 

bei kokia teisinė atsakomybė taikoma už korupcinės veikos slėpimą ar atlikimą.  

 

 



5  

  

 

 

9.         Tyrimo duomenys parodė, kad 53,8 proc. respondetų teigia, kad  įstaigoje nėra paplitusi 

situacija, kai darbuotojams norima neteisėtai atsilyginti, negali atsakyti į šį klausimą 46,2 proc.  

 

 

 

10. Dešimtuoju klausimu respondentų paprašyta atsakyti, ar yra buvę situacijų , kuomet kolegoms, 

buvo siūlomas kyšis. Visi apklausoje dalyvavę respondentai 90,4 proc nurodė, kad nėra buvę susidūrę 

su tokia situacija, 9,6 proc neatsakė į šį klausimą. Darytina prielaida, kad įstaigoje yra griežtai 

laikomasi nustatytų reikalavimų, taisyklių remiantis numatytomis ir patvirtintomis įstaigoje 

taisyklėmis.  
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11. Apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones yra girdėję net 78,8 proc. darbuotojų ir tik 

21,2 proc nėra girdėje, tai rodo, kad darbuotojai yra informuoti, apie pagrindines korupcijos 

prevencijos priemones priemones. Tai rodo darbuotojų sąžiningumą darbui, atidumą atliekant savo 

numatytas pareigas.  

 

 

 

12. Į klausimą ar žino, kokia atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus, net 59,6 proc. 

pasirinko atsakymą “Administracinė, drausminė, teisinė ar kitokia atsakomybė”.  

 

 

 

 

13. Siekiant išsiaiškinti, ar darbuotojams aktualūs mokymai korupcijos klausimais, ar dalyvauja 

tokiuose mokymuose, 37 apklaustieji nurodė, kad visada dalyvauja tokiuose mokymuose. Tai rodo, 

darbuotojų norą tobulėti.  
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14. Siekiant išsiaiškinti darbuotojų elegesį, jeigu gautų korupcinio pobūdžio pasiūlymą, 

respondentams buvo pateiktas  atviras klausimas. Iš visų atsakiusiųjų į šį klausimą buvo 31 

darbuotojas. Iš jų 18 respondentų nurodė, kad atsisakytų,  informtuotų atsakingą asmenį už korupciją 

arba ignoruotų ir  įspėtų tokį asmenį, atsakiusių buvo pasiskirstymas 2-4 respondentai.  

 

15. Norint išsiaiškinti darbuotojų siūlymus, ką būtų galima pakeisti įstaigoje korupcijos 

klausimais, 24 apklaustieji teigia, kad tikrai Nieko nekeistų ir tik 2 apklaustieji, pasirinko atsakymą, 

kad keistų. Tai rodo, kad esama ir vykdoma korupcijos veikla įstaigoje yra tinkama, aktuali, 

darbuotojams yra viskas aišku, suprantama ir tikrai nenori keisti esamos tvarkos.  Tai rodo 15 grafike 

esanti informacija.  

 

 

16. Sekančiu klausimu, siekiant išsiaiškinti ką keistų, šie du respondentai, visgi nenurodė ir 

neįvardijo, konkrečius siūlymus. Darytina išvada, kad darbuotojai iš tikro nežino, arba pasirinko šį 

atsakymą atsitiktinai. “Jei pasirinkote atsakymą, kad keisčiau, ką konkrečiai (įvardinti) ?” 

https://apklausa.lt/f/klaipedos-sutrikusio-vystymosi-kudikiu-namu-darbuotoju-poziurio-i-korupcija-n-yuef9sk/entries/3096955/text_results
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17. Į klausimą, ar norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje 17 respondentų atsakė taip: 3,8 proc. 

atsakiusiųjų norėtų, 32,7 proc. nenorėtų, 11,5 proc. jau dalyvauja šioje veikloje ir 50 proc. pasirinko 

atsakymą, kad nežino. Darytina išvada, kad dauguma darbuotojų dar nėra apsisprendę, tačiau ši veikla 

domina darbuotojus.  

 

 

Apibendrinus anoniminės anketos duomenis, darytina išvada, kad Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namuose, korupcijos prevencija vykdoma, darbuotojai žino, kur kreiptis, siekiant 

pranešti apie korupcijos atvejus,  darbuotojai suvokia, kas yra korupcija, ir kaip jos išvengti. Tam, kad 

korupcijos suvokimas didėtų, siūloma rengti daugiau mokymų darbuotojams.  

Rekomendacijos: 

 tęsti įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones; 

 aktualią antikorupcinę informaciją skelbti viešai; 

 periodiškai priminti darbuotojams, kas yra laikoma korupcinio pobūdžio veikla, 

priminti “Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų darbuotojų, susidūriusių su 

galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisykles”; 

 skatinti sąmoningumą, drąsinti darbuotojus pranešti apie bet kokią neteisėtą veiklą, 

akcentuoti, kokia atsakomybė numatyta remiantis LR įstatymais; 

 didinti darbuotojų švietimą ir informavimą korupcijos, prevencijos srityje; 

 vykdyti kasmetinę anonimę apklausą, siekiant išsiaiškinti realią situaciją ir galimas 

rekomendacijas pačių darbuotojų, korupcijos prevencijos klausimais;  

 siekti geresnių darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimo rezultatų ir darbuotojų 

aktyvumo.   

 


