
 

 

 

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ 2022-06-01 – 2022-06-15 

ĮVYKUSIO DARBUOTOJŲ ANONIMINIO ANKETAVIMO 

„DARBUOTOJŲ POŽIŪRIO Į KORUPCIJĄ NUSTATYMAS“ 

2022 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 77 darbuotojams.  

Pateikta atsakymų iš 47 darbuotojų.  

Tuo laikotarpiu atostogaujančių- 11, 

nedarbingume-14. 

 

 

TYRIMO BŪDAS 17 klausimų anoniminė anketa. 

 

TYRIMO TRUKMĖ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 

namuose anoniminis anketavimas vyko 

nuo 2022-06-01 iki 2022-06-15 

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 53,2 proc. Tai rodo, kad  įstaigoje dirbantys darbuotojai turi didelę patirtį, kas rodo pastovumą, 

stabilumą. Pastebėta, kad 2021 m. apklausoje dalyvavę respondentai taip pat dauguma sudarė dirbantys 

daugiau kaip 5 metus, tai sudarė 53,8 proc. visų apklaustųjų.  

 

 

1 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Jūsų darbo Klaipėdos strikusio vystymosi Kūdikių namuose trukmė”?  

 

 

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

amžius daugumos sudarė 36,2 proc. (51-60 m.). 2021 m. šis procentas buvo ne ženkliai mažesnis ir 

sudarė 34,6 proc. Tai rodo, kad darbuotojai dirbandys Kūdikių namuose turi sukaupę didelę darbo 

patirtį, yra savo srities profesionalai, darbo atmosfera ir šiais metais išlieka nekintanti.  

 

2 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Koks Jūsų amžius”? 
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3. Lyginant su 2021 m. atlikta analize, dėl teisės aktų reglamentuojančių antikorupcijos 

prevencijos įgyvendinimą, respondentų pasirinktas atsakymas: “Taip susipažinęs (-usi)” išlieka 

panašus ir 2022 m. sudarė 95,7 proc.  Tokie aukšti rezultatai, rodo, kad įstaigoje, šia veikla atsakingas 

darbuotojas, pilnai supažindina darbuotojus su esamais LR nutarimais, įstatymais, kaip matyti 3 

grafike nei vienas respondentas nepasirinko atsakymo:  “Ne, nesu susipažinęs (-usi)”. 

 

3 pav. Respondentų atsakymai į klausimus “Are sate susipažinę su pagrindiniais teisės aktais ir dokumentais, 

reglamentuojančiais antikorupcinės aplinkos įgyvendinimą”? 

 

 

4.          Tyrimo rezultatai parodė, kad 97,9 proc. respondentų žino, kur kreiptis norint informuoti apie 

korupcijos atvejus, tik 1 vienas respondentas pasirinko atsakymą “Nežinau”. Lyginant ir vertinant 

šio klausimo rezultatus su 2021 m. (sudarė 96,2 proc.) matyti, kad situacija nepakito ir darytina 

išvada, kad įstaigoje ruošiamos atmintinės, bendra informacija skelbiama tinklapyje 

www.kudikeliai.lt, ar stenduose susijusi su Korupcija,  yra pasiteisinusi.  

 

 

4 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Ar žinote, kur kreiptis, norint informuoti apie korupcijos atvejį”? 

 

http://www.kudikeliai.lt/
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5. Apie Kūdikių namuose vykdomą antikorupcinę politiką pasisako 78,7 proc. respondentų ( 37 

asmenys), 4,3 proc. nurodo, kad antikorupcinė politika nėra vykdoma. Šis procentas lyginant su 2021 

m. sumažėjo 1,5 proc.  

 

 

5 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Ar pritariate jog Kūdikių namuose yra vykdoma antikorupcinė politika”?  

 

 

6. Šeštu klausimu “Jei nesate girdėję apie Kūdikių namuose vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones, nurodykite priežastis” respondentai 100 proc neatsakė į šį klausimą.  

 

7. Į klausimą “Ar manote, kad Kūdikių namuose reikalinga vykdyti korupcijos prevenciją” 

lyginant su 2021 m. matyti, kad skaičių pasiskirstymas labai panašus. Darbuotojai pasirinko atsakymą 

“Taip” 36,2 proc. ( 2021 m.- 38,5 proc.) , atitinkamai 8,5 proc. rinkosi atsakymą ”Ne” ( 2021 m.- 17,3 

proc)   ir 17 proc. rinkosi atsakymą “Nežinau” ( 2021 m.- 23,1 proc.).  

 

 

1 grafikas 2 grafikas 

7 pav. 2022-2021 m. Respondentų atsakymai į klausimą “ Ar reikalinga vykdyti Korupcijos prevencija 

Kūdikių namuose”? 
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8. Į klausimą, ar informuotų apie žinomą korupcijos atvejį 53,2 proc. respondentų ( 25 asmenys) 

atsakė teigiamai, neinformuotų – tik 2,1 proc. ( 1 asmuo), o 44,7 proc. ( 21 asmuo) atsakė jog sunku 

atsakyti, tai priklausytų nuo aplinkybių.  

 

 

8 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “ Ar Jūs informuotemėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį” 

 

 

9. Pagrindinė priežastis, dėl kurios darbuotojai neinformuotų apie korupcijos atvejus – 22 

respondentų nuomone, nenori nieko išduoti, sukelti papildomų promblemų  (46,8 proc.), 8 

respondentai neatsakė į pateiktą klausimą ( 17 proc.) ir daugiau kaip 23,4 proc. teigia, kad nėra įsitikinę 

jog tai korupcijos atvejis ( 11 apklaustųjų), 6,4 proc. respondentai mano, kad nėra prasmės informuoti, 

nes niekas nepasikeistų. Panašūs rezultatai buvo ir 2021 m., todėl darytina išvada, kad darbuotojams 

reikia kas metus organizuoti mokymus ne tik naujomis Korupcijos prevencijos temomis, bet ir 

priminti, kas yra korupcija ir kodėl reikia informuoti apie korupcijos atvejus, kokios veikos 

priskiriamos korupcijai, bei kokia teisinė atsakomybė taikoma už korupcinės veikos slėpimą ar 

atlikimą.  

 

 

9 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Jei neinformuotumėte, nurodykite priežastis” 
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10. Atlikus lyginimąją analizę su 2021 m. tyrimo duomenys parodė, kad 2022 m. 7,9 proc. 

daugiau respondentų mano jog įstaigoje nėra paplitusi situacija, kai darbuotojams norima 

neteisėtai atsilyginti ir tai sudarė  61,7 proc.(pirmas grafikas), neturi atsakymo į šį klausimą  12,2  

proc. mažiau respondentų,  negu 2021 m.  

 

 

                                  1 grafikas                                                                             2 grafikas 

10 pav. 2022 ir 2021 m. respondentų atsakymai į klausima “Ar Kūdikių namuose yra paplitusi situacija, kai 

darbuotojams norima neteisėtai atsilyginti”? 

 

 

11. Vienuoliktu klausimu respondentų paprašyta atsakyti, ar yra buvę situacijų , kuomet kolegoms 

buvo siūlomas kyšis. Visi apklausoje dalyvavę respondentai 100 proc nurodė, kad nėra buvę susidūrę 

su tokia situacija. 2021 m. šis procentas sudarė 90,4 proc.  Darytina prielaida, kad įstaigoje yra 

griežtai laikomasi nustatytų reikalavimų, taisyklių remiantis numatytomis ir patvirtintomis įstaigoje 

taisyklėmis, todėl tokių situacijų net nesusidaro.  

 

 
11 pav. Respondentų atsakymasi į klausimą “Ar yra buvę situacijų, kai jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas 

neteisėtas atlygis”? 
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12. Dvyliktuoju klausimu respondentų buvo prašoma nurodyti, jei susidurtų su korupcija, kur 

kreiptųsi, tai daugiau nei pusę respondentų 53,2 proc praneštų įstaigoje esančiai Korupcijos 

prevencijos komisijai ir tik 2 respondentai nurodė, kad “Nieko nedaryčiau”. Tai rodo pačių 

darbuotojų sąmoningumą ir sąžiningumą bei atsakingumą.  

 

12 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “ Susidūrus su korupcija, kokiomis korupcijos prevencijos 

priemonėmis pasinaudotumėte”?  

 

 

13. Į klausimą ar žino, kokia atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus, 63,8 proc. 

pasirinko atsakymą “Administracinė, drausminė, teisinė ar kitokia atsakomybė”, 14,9 proc. teigia 

nežinantys, kokia atsakomybė numatyta už tokius pažeidimus. Tuo tarpu lyginant 2021 m. rezultatus, 

nežinančių buvo 23,1 proc. 2022 m. 8,2 proc. mažiau nežinančių respondentų.  

 

13 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Ar žinote, kokia yra numatyta atsakomybė už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus”? 

 

 

14. Paklausus respondentų apie veiksmingiausius būdus kovojant su korupcija net 70,2 proc. 

nurodo, kad tai “Antikorupcinis švietimas ir informavimas”, 14,9 proc. mano, kad vienas iš tinkamų 

būdų yra “Paviešinimas”.  
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14 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Jūsų nuomone, veiksmingiausi būdai kovojant su korupcija”?  

 

 

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

tokiuose mokymuose, 24 apklaustieji nurodė, kad visada dalyvauja tokiuose mokymuose (51,1 proc.) 

 

15 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Ar visada dalyvaujate rengiamuose mokymuose apie korupciją”? 

 

 

16. Į klausimą, ar norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje 10,6 proc. atsakiusiųjų norėtų, tuo 

tarpu 2021 m. šį atsakymą pasirinko 3,8 proc. (antras grafikas).  Visgi  42,6 proc. nenorėtų, 14,9 proc. 

jau dalyvauja šioje veikloje ir 21,3 proc. pasirinko atsakymą, kad nežino. Darytina išvada, kad 

dauguma darbuotojų ši veikla domina ir noriai prisidėtų prie įstaigoje jau vykdomos antikorupcinės 

veiklos.  

            

1 grafikas                                                                          2 grafikas 

16 pav. 2022 ir 2021 m. Respondentų atsakymai į klausmą “Ar norėtumėte dalyvauti antikorupcinėje veikloje”? 
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17. Respondentams buvo pateiktas atviras klausimas,  siekiant išsiaiškinti darbuotojų siūlymus, ką 

būtų galima pakeisti įstaigoje kuriant antikorupcinę aplinką. Pagal gautus atsakymus matome, kad 

darbuotojai, kurie nurodė atsakymą buvo nedaug, tačiau  teigia, kad  nereikia nieko keisti, viskas 

vykdoma tinkamai. Tik vienam iš apklaustųjų nurodė, kad reikalingas švietimas korupcijos 

prevencijos klausimais.  

 

17 pav. Respondentų atsakymai į klausimą “Ką galėtumėte pasiūlyt ar pakeisti Kūdikių namuose, kuriant 

antikorupcinę aplinką”? 

 

 

Palyginus ir apibendrinus anoniminės anketos duomenis, darytina išvada, kad Klaipėdos 

sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, korupcijos prevencija vykdoma tinkamai. Lyginant duomenis 

su 2021 m. skaičiai panašūs,  darbuotojai žino kur kreiptis siekiant pranešti apie korupcijos atvejus,  

darbuotojai suvokia, kas yra korupcija, ir kaip jos išvengti. Tam, kad korupcijos suvokimas didėtų, 

siūloma: 

 Periodiškai rengti darbuotojams mokymus Korupcijos prevencijos temomis bei atlikti 

pasitikrinamųjų žinių testus, priminti “Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų 

darbuotojų, susidūriusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio 

taisykles”; 

 toliau vykdyti įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones; 

 aktualią antikorupcinę informaciją skelbti viešai www.kudikeliai.lt; 

 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 darbuotojų aktyvumo kuriant antikorupsines priemones įstaigoje.    


