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ĮVADAS 

 

Svarbiausias požiūrio į korupciją bei korupcijos toleranciją tyrimo analizės siekis – pašalinti 

korupcijos atsiradimo galimybes ir siekti, kad korupcija netrukdytu teikti kokybiškas socialines 

paslaugas, užtikrinant paslaugų gavėjų teises ir laisves. 

Korupcija - bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens (viešąsias paslaugas 

teikiančios valstybės įstaigos darbuotojo) 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 - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant 

viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi 

arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo 

priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties 

atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo 

ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai 

tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti 

kyšininkavimą ar papirkimą.  

 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - pagal pobūdį tapatūs korupcinio pobūdžio 

nusikalstamai veikai, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta 

administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai 

- tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens (viešąsias paslaugas teikiančios valstybės 

įstaigos darbuotojo) administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas 

tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, 

pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant 

tarnybine padėtimi (užimamomis pareigomis), viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, 

pažeidžiant viešuosius interesus. 

 

Savivaldybė – tai žmonių specialių organizacijų (institucijų), vykdančių savo veiklą valstybės 

teritorijos dalyje ir kryptingai veikiančių toje teritorijoje gyvenančius žmones bei jų socialines 

grupes, tvarkant dalį bendrų visuomenes reikalų, visuma. 

 



Biudžetinė įstaiga - valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, 

visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose. 

 

Tyrimo tikslas -užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Įstaigoje, išsiaiškinant darbuotojų nuomonę 

į korupciją  bei korupcijos toleranciją. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. atskleisti Akmenės rajono paramos šeimai centro darbuotojų nuomonę, supratimą apie 

korupcijos sąvoką;  

2. nustatyti korupcijos toleranciją, atskleidžiant galimas priežastis ir sąlygas korupcijai 

pasireikšti Įstaigoje. 

 

Tyrimo metodai – Akmenės rajono paramos šeimai centras atliko tyrimą parengtą kiekybinio 

tyrimo metodu. Šioje pusiau struktūruotoje apklausoje (anketa) apklausta 50 respondentų. 

Atsakymų sulaukta iš 44 tyrimo respondentų. Tyrimo anketa  - anoniminė, siekiant realaus 

darbuotojų vertinimo, būnant anonimišku. Tyrime dalyvavo Įstaigos 5 padalinių socialiniai 

darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, atvejo vadybininkai, administracijoje ir Globos centre 

dirbantys darbuotojai.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. “AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO DARBUOTOJŲ 

POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ BEI KORUPCIJOS TOLERANCIJĄ” 

REZULTATAI 

 

1.1. ANKETINIO TYRIMO IMTIES CHARAKTERISTIKA 

 

Požymis Kategorija Skaičius 

   

Lytis 

  

Moteris 

Vyras 

40 

4 

  

   

Pareigybė  Socialinis darbuotojas 

Socialinio darbuotojo padėjėjas 

Atvejo vadybininkas 

Administracijoje dirbantis darbuotojas 

Globos centro darbuotojas 

 

 

18 

10 

5 

8 

3 

Išsilavinimas Aukštasis universitetinis 

Aukštasis neuniversitetinis 

Aukštesnysis 

Vidurinis 

19 

14 

6 

5 

 

 

 Atsižvelgiant į apklausos duomenis, didžioji dalis respondentų yra moterys. Anketinėje 

apklausoje vyrauja visų Akmenės rajono paramos šeimai centro padalinių nuomonė, analizuojant 

įstaigos situaciją korupcijos atžvilgiu. Tarp respondentų vyrauja aukštasis universitetinis 

išsilavinimas. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO DARBUOTOJŲ NUOMONĖ 

APIE VYKDOMĄ KORUPCINĘ PREVENCIJĄ ĮSTAIGOJE 

 

 Analizuojant Akmenės rajono paramos šeimai centro darbuotojų nuomonę ir patirtis 

siekiant pašalinti korupcijos atsiradimo galimybes. 

 

       1 pav. Atsakant į 2 klausimą „Ar Jūs esate girdėję apie Centre vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones?“ pasiskirstymas 

 Tyrimo duomenimis Akmenės rajono paramos šeimai centro darbuotojai apie įstaigoje 

vykdomas korupcijos prevencijos priemones žino, tačiau ne visi anketinėje apklausoje dalyvavę 

respondentai. 

 

 

       2 pav. Atsakant į 3 klausimą „Jei nesate girdėję apie Centre vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones, nurodykite galimas priežastis“ pasiskirstymas 

 Didžioji respondentų dalis, anketinėje apklausoje teigė nežinantys dėl to, kad jiems nėra 

aktualu ir tai nėra susiję su jų tiesioginiu darbu. 
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priemones, nurodykite galimas priežastis  



 

 

         3 pav. Atsakant į 4 klausimą „Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos 

atvejį?“ pasiskirstymas 

 Tyrimo duomenimis, didžioji respondentų dalis praneštų apie žinomą įstaigoje korupcijos 

atvejį. 

 

 

         4 pav. Atsakant į 7 klausimą „Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos 

atvejį?“ pasiskirstymas 

 Esant korupcijos atvejui, respondentai žino kur ir kam pranešti. 
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Ar Jūs asmeniškai praneštumėte Jums žinomą korupcijos atvejį?
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Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį? 



 

         5 pav. Atsakant į 8 klausimą „Kur reikėtų kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį“ 

pasiskirstymas 

 Tyrimo respondentai atsakydami į atvirą anketoje pateiktą klausimą, išskyrė 3 alternatyvas 

kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį. 18 respondentų teigė, kad kreiptųsi į 

Įstaigos korupcijos pirmininką, 16 – į įstaigos vadovybę, 10 – kreiptųsi į Specialiųjų tyrimų 

tarnybą. 

 

 

 6 pav. Atsakant į 9 klausimą „Ar Jūs norėtumėte dalyvauti antikorupcinėje veikloje“ 

pasiskirstymas 

 Iš tyrime dalyvavusių 44 respondentų, 26 dalyviai teigė, nenorintys dalyvauti 

antikorupcinėje veikloje, 8 – išreiškė norą dalyvauti šioje veikloje, 10 – neturintys atsakymo. 
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             7 pav. Atsakant į 10 klausimą „Kaip manote, ar Centre yra paplitusi situacija, kai Centro 

darbuotojams norima papildomai atsilyginti?“ pasiskirstymas  

          Tyrimo duomenimis respondentai atsakydami į 10 klausimą teigė, kad Įstaigoje nėra 

toleruojamas darbuotojams papildomas atsilyginimas. 10 respondentų teigė, nežinantys tokių 

atvejų. 

 

 

            8 pav. Atsakant į 11 klausimą „Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo 

siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su korupcija? “ pasiskirstymas  

 Visi tyrime dalyvavę respondentai nėra darbe susidūrę su siūlomu kyšiu. 
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Taip, paplitusi;
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Kaip manote, ar Įstaigoje yra paplitusi situacija, kai Įstaigos 
darbuotojams norima papildomai atsilyginti?
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Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas 
kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su korupcija?



 

            9 pav. Atsakant į 16 klausimą „Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis 

darbe, ar apie tai praneštumėte?“ pasiskirstymas  

 Didžioji respondentų dalis susidūrę su korupcijos apraiškomis darbe apie tai praneštų. 

 

 

 

            10 pav. Atsakant į 18 klausimą „Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kyšį“ 

pasiskirstymas  

 Tyrime dalyvavusių respondentų teigimu, per pastaruosius 5 metus 41 respondentas nėra 

davęs kyšio. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

 Taip, praneščiau;

 Ne, nepraneščiau;

 Negaliu atsakyti (nežinau).

32

0

12
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IŠVADA 

 

Įvertinus Akmenės rajono paramos šeimai centro darbuotojų anoniminių anketų atsakymus, 

įžvelgiama, kad darbuotojai yra supažindinti su antikorupcinės programos būdais ir priemonėmis, žino 

kur kreiptis esant korupcijos apraiškoms. Akmenės rajono paramos šeimai centre nėra buvę situacijų kai 

kolegai ar pačiam darbuotojui būtų siūlomas kyšis. 


