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  Bendroji informacija 
 

2021 m. kovo mėnesį Prevencijos departamento Rizikų valdymo ir prevencijos skyrius organizavo valstybės 

įmonės Registrų centro (toliau – Įmonė, Registrų centras) darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą (toliau – 

Apklausa). 

 

 

  Pagrindiniai Apklausos tikslai buvo nustatyti: 
 

1. korupcijos paplitimą Įmonėje; 

2. Įmonės darbuotojų toleranciją korupcijai ir korupcinę patirtį; 

3. ar darbuotojai žino Įmonėje taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų nuomonę apie jų  

          efektyvumą; 

4. ar Įmonės darbuotojai žino ir laikosi Įmonės dovanų politikos. 

 

 

  Apklausa vyko nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. balandžio 16 d.  (12 darbo dienų). 
Apklausoje buvo raginami dalyvauti visi Įmonės darbuotojai, dalyvavo 501 Įmonės darbuotojas  

(33 proc. visų Įmonės darbuotojų, toliau – respondentai, darbuotojai).  

Dauguma Apklausoje dalyvavusių darbuotojų dirba Įmonėje daugiau nei 10 metų (65,1 proc.), 11,6 proc. 

respondentų – nuo 5 iki 10 metų, 8,6 proc. – iki 1 metų; 8 proc. nuo 1 iki 2 metų; 6,7 proc. nuo  2 iki 5 metų. Apklausoje 

dalyvavo 73,1 proc. darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 12,6 proc. – aukštąjį neuniversitetinį;  

13 proc. – aukštesnįjį ir 1,3 proc. – vidurinį. 

Aktyviausiai Apklausoje dalyvavo darbuotojai (82,1 proc.), visų lygmenų vadovų aktyvumas buvo gerokai mažesnis 

(17,9 proc.). 

 

Apklausa buvo anoniminė, darbuotojai turėjo užpildyti pateiktą elektroninę anketą. Anketa buvo parengta 

vadovaujantis Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovu1, gerąja praktika, 

atsižvelgiant į pagrindinius Apklausos tikslus. Siekiant kuo tikslesnių rezultatų ir vienodo traktavimo, anketoje 

darbuotojams buvo pateikiamos pagrindinės anketoje vartojamos sąvokos.  

Anketą sudarė uždari ir atviri klausimai. Uždaruose klausimuose respondentai galėjo pasirinkti vieną iš siūlomų 

atsakymų variantų, atviruose – galėjo pasirinkti kelis iš pasiūlytų atsakymų variantų ir / ar įrašyti savo variantą.  

 

 

                                                 
1 https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/12/aav_a4_ltversija.pdf 

 

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/12/aav_a4_ltversija.pdf


 

 

 

  Pagrindiniai Apklausos rezultatai 

 

1. 83,6 proc. respondentų nurodė, kad yra susipažinę su Įmonėje taikomomis korupcijos prevencijos 

priemonėmis 

 

 
 

 

2. Respondentų buvo klausiama, ar jie asmeniškai praneštų apie jiems žinomą korupcijos atvejį. Teigiamai 

atsakė 72,7 proc. respondentų, 26,3 proc. respondentų nurodė, kad sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių, ir 

nepraneštų - 1 proc. respondentų. 

 

 

 

 

 

83,60%

16,40%

Ar esate susipažinęs su Registrų centro įgyvendinamomis korupcijos prevencijos 

priemonėmis?
501 responses

Taip, esu susipažinęs

Ne, nesu susipažinęs

72,70%

1,00%

26,30%

Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį?
501 responses

Taip, praneščiau

Ne, nepraneščiau

Sunku pasakyti, priklausytų
nuo aplinkybių



 

 

 

3. 83,2 proc. respondentų į klausimą, ar žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, nurodė, 

kad žino, ir 16,8 proc. – kad ne. 

 

 

4. Siekiant nustatyti Įmonės darbuotojų korupcinę patirtį, buvo klausiama, ar, jų nuomone, Registrų centre yra 

paplitusi korupcija. Daugiau kaip pusė respondentų nurodė, kad, jų nuomone, korupcija nėra paplitusi (51,1 proc.); 

48,3 proc. respondentų nurodė, kad nežino (sunku pasakyti), ir 3 respondentai nurodė, kad paplitusi (0,6 proc.).  

 

 

 

 

 

 

83,20%

16,80%

0,00%

Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį?
501 responses

Taip, žinau

Ne, nežinau

0,60%

51,10%

48,30%

Ar manote, kad Registrų centre yra paplitusi korupcija?
501 responses

Taip, paplitusi

Ne, nepaplitusi

Sunku pasakyti (nežinau)



 

 

 

5. Respondentų buvo klausiama, ar yra buvę situacijų, kai jiems ar jų kolegoms buvo siūlomas kyšis, ar buvo 

kitaip darbe susidūrę su korupcija. Neigiamai atsakė net 97,4 proc. respondentų, teigiamai – 2,6 proc. respondentų. 

 

 

 

6. Respondentų, kurie atsakė teigiamai ir nurodė, kad yra susidūrę darbe su korupcija, buvo prašoma nurodyti, 

ar apie tai jie kam nors pranešė. 18,4 proc. respondentų nurodė, kad pranešė, neigiamai atsakė 81,6 proc. 

respondentų. 

 

 

2,60%

97,40%

0,00%

Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip 

darbe susidūręs su korupcija?
501 responses

Taip, yra buvę

Ne, nėra buvę

18,40%

81,60%

0,00%

Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe 
susidūręs su korupcija, kam nors pranešėte?
87 responses

Taip, pranešiau

Ne, nepranešiau



 

 

 

7. Respondentų buvo klausiama, jeigu jie ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai 

praneštų. Teigiamai atsakė 77,6 proc. respondentų, į šį klausimą negalėjo atsakyti 22,4 proc., neigiamai neatsakė nė 

vienas respondentas. 

 

 

8. Respondentų buvo klausiama, ar per pastaruosius 2 metus jie yra davę kyšį. Neigiamai atsakė 499 

respondentai (99,6 proc.), teigiamai – 2 respondentai (0,4 proc.). 

 

 

 

 

 

77,60%

0,00%

22,40%

Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte?
501 responses

Taip, praneščiau

Ne, nepraneščiau

Sunku pasakyti (nežinau)

0,40%

99,60%

0,00%

Ar esate per pastaruosius 2 metus davęs kyšį:
501 responses

Taip

Ne



 

 

 

9. Darbuotojų buvo klausiama, ar per pastaruosius 2 metus yra gavę dovanų. Neigiamai atsakė 97,6 proc., 

teigiamai – 2,4 proc. respondentų. 

 

 

10. Respondentų, kurie nurodė, kad per pastaruosius 2 metus buvo gavę dovanų, buvo prašoma nurodyti, ar kam 

pranešė apie tai. Kad pranešė nurodė 30,3 proc. respondentų, neigiamai atsakė - 69,7 proc. 

 

 

 

 

 

 

2,40%

97,60%

0,00%

Ar esate per pastaruosius 2 metus gavęs dovaną (-ų)?
501 responses

Taip, esu gavęs

Ne, nesu gavęs

30,30%

69,70%

0,00%

Jeigu esate gavęs dovaną (-ų), ar pranešėte kam nors apie ją (jas):
33 responses

Taip, pranešiau

Ne, nepranešiau



 

 

 

11. Į klausimą, ar per pastaruosius 2 metus yra tekę Įmonės vardu teikti dovaną (-as) tretiesiems asmenims, 99,4 

proc. respondentų nurodė, kad nėra teikę, o 0,6 proc. respondentų nurodė, kad yra teikę. Nė vienas respondentas 

nenurodė, kad kam nors pranešė apie teiktą dovaną. 

 

12. Visų respondentų buvo prašoma pateikti savo nuomonę, ar reikia Registrų centre vykdyti korupcijos 

prevencijos priemones. 54,7 proc. respondentų nurodė, kad reikia, 25,1 proc. respondentų atsakė, kad nežino,  16,6 

proc. – nurodė, kad neaktualu, nes nesusiję su jų tiesioginiu darbu ir 3,6 proc. respondentų atsakė, kad nereikia tokių 

priemonių vykdyti. 

 

 

 

 

0,60%

99,40%

0,00%

Ar per pastaruosius 2 metus esate Įmonės vardu teikęs dovaną (-as) 

tretiesiems asmenims?
501 responses

Taip, esu teikęs

Ne, nesu teikęs

54,70%

16,60%

25,10%

3,60%

Ar manote, kad Registrų centre reikia vykdyti korupcijos prevencijos priemones?
501 responses

Taip

Neaktualu, nes tai nesusiję su
mano tiesioginiu darbu
Nežinau

Ne



 

 

 

13. Respondentų buvo prašoma nurodyti, kokios, jų nuomone, efektyviausios priemonės mažinant korupciją 

Registrų centre. Buvo gauta 217 atsakymų. Dažniausiai buvo nurodomi korupcijos prevencijos mokymai, darbuotojų 

švietimas, informavimas, korupcijos atvejų viešinimas, praktinių pavyzdžių pateikimas, Įmonės veiklos skaidrumas, 

priimtų sprendimų viešinimas ir pan. (apie 95 proc.), apie 4 proc. respondentų kaip efektyviausią priemonę nurodė 

didesnį darbuotojų darbo užmokestį. 

14. Respondentų buvo prašoma nurodyti, ar jie norėtų dalyvauti įgyvendinant antikorupcines priemones 

Įmonėje. Teigiamai atsakė 25,1 proc. respondentų, neigiamai - 74,9 proc. respondentų. 

 

15. Respondentų buvo prašoma pateikti pasiūlymus bei pastabas dėl korupcijos prevencijos Registrų centre 

vykdymo. Buvo gauti 58 atsakymai. Daugiausia pasiūlymų buvo pateikta dėl korupcijos prevencijos mokymų ir 

darbuotojų švietimo: mokymų medžiaga galėtų būti animuota su praktinėmis situacijomis, vyktų gyvos diskusijos 

forma, svarbu, kad mokymas ir informavimas vyktų nuolat ir reguliariai. Pateikta pastebėjimų, kad per daug vidaus 

tvarkų ir jų tekstas sunkiai suprantamas, nurodoma, kad konkurencingas darbo užmokestis yra geriausia 

korupcijos prevencijos priemonė; buvo pažymėta, kad darbuotojams trūksta žinių apie sankcijas už pažeidimus. 

Keli respondentai nurodė, kad korupcijos prevencijai Įmonėje skiriama jau per daug dėmesio, kartais perlenkiant 

lazdą, kiti atvirkščiai – pasidžiaugė aktyvia Prevencijos departamento veikla.  

Siekiant stebėti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo efektyvumą, svarbu korupcijos tolerancijos 

apklausas organizuoti reguliariai (ne rečiau kaip kartą per 2 metus) ir siekti kuo aktyvesnio darbuotojų dalyvavimo 

tokio pobūdžio apklausose (ne mažiau kaip 50 proc. darbuotojų). 

 
 

25,10%

74,90%

0,00%

Ar Jūs norėtumėte dalyvauti įgyvendinant antikorupcines priemones Įmonėje?
501 responses

Taip

Ne


