
BĮ NEĮGALIŲJŲ CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ ANONIMINĖS KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS APKLAUSOS ANKETOS ANALIZĖ 

 

Iš viso apklausoje dalyvavo 116 įstaigos darbuotojų (110 moterų, 4 vyrai, 2 

respondentai neatsakė į šį klausimą).  

 Daugiausia darbuotojų, dalyvavusių apklausoje, dirba dienos socialinės globos asmens 

namuose padaliniuose. 

Kuriame padalinyje dirbate? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Dienos socialinė globa institucijoje 48  41.4%  

Dienos socialinė globa asmens namuose 56  48.3%  

Pagalba į namus 7  6.0%  

Neatsakė į klausimą 5  4.3%  

 

Beveik visi respondentai žino, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia.  

Ar Jūs žinote, kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 113  97.4%  

Ne 3  2.6%  

 

Dauguma respondentų neigiamai vertina korupciją, ir mano, jog tai yra didelė kliūtis 

visuomenės gyvenimui.  

Koks Jūsų požiūris į korupciją? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Korupcija yra didelė kliūtis visuomenės gyvenimui 100  86.2%  

Korupcija nei kliudo, nei skatina visuomenės gyvenimą 1  0.9%  

Korupcija skatina greitesnį visuomenės problemų sprendimą 5  4.3%  

Neturiu nuomonės 10  8.6% 

 

Dauguma respondentų mano, kad pagrindinė korupcijos paplitimo priežastis yra 

sprendimų priėmimo skaidrumo nebuvimas bei nebaudžiamumas, žemi atlyginimai bei siekimas 

naudos, valdžios ir pripažinimo. 

Kaip manote, kokios yra korupcijos paplitimo priežastys: 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Sprendimų priėmimo skaidrumo nebuvimas bei 

nebaudžiamumas 

65  28.3%  

Žemi atlyginimai 42  18.3%  

Nedarbas 12  5.2%  



Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Netobuli teisės aktai 24  10.4%  

Biurokratizmas – reikalų tvarkymo trukdymas ar vilkinimas 

aklai laikantis formalumų, juos išsigalvojant 

40  17.4%  

Siekimas naudos, valdžios ir pripažinimo 42  18.3%  

Kita (įrašykite): 

• Žmonės praradę sąžinę.  

• Manau, kad būna visokių situacijų. 

• Kai nėra galimybės gauti paslaugos lygiomis teisėmis, 

norima gauti geresnėmis, užtikrinant geresnes sąlygas 

nei kitiems, nei priklauso.  

• Lobizmas.  

5  2.2%  

  

Dauguma respondentų mano, kad duoti kyšį yra nusikaltimas. 

Kaip manote, ar duoti kyšį yra nusikaltimas? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 94  81.0%  

Ne 8  6.9%  

Jei padeda išspręsti problemą - ne 13  11.2%  

Neatsakė į klausimą 1  0.9%  

 

Dauguma respondentų nurodė, kad jiems BĮ NC „Klaipėdos lakštutė“ niekada nebuvo 

užsiminta apie neoficialų mokėjimą ar atsilyginimą, jiems niekada neteko neoficialiai mokėti ar 

atsilyginti.  

Ar kada nors BĮ NC "Klaipėdos lakštutė" Jums buvo užsiminta, kad reikia sumokėti ar 

atsilyginti neoficialiai? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 1  0.9%  

Ne 110  94.8%  

Nepamenu 1  0.9%  

Neatsakė į klausimą 4  3.4%  

Ar Jums teko BĮ NC "Klaipėdos lakštutė" neoficialiai mokėti ir atsilyginti? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Ne 112  96.6%  

Taip 0  0.0%  

Neatsakė į klausimą 4  3.4%  

 

 

 

 

 



Dauguma respondentų neduotų kyšio problemai išspręsti. Vienas respondentas 

nurodė, kad nežino, nes tokia santvarka.  

Ar ateityje duotumėte kyšį problemai išspręsti: 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 4  3.4%  

Ne 77  66.4%  

Nežinau 30  25.9%  

Neatsakė į klausimą 5  4.3%  

 

Dauguma respondentų žino, kam reikia pranešti apie korupcijos atvejį, tačiau 

dauguma respondentų nežino, ar praneštų apie korupcijos atvejį. Vienas respondentas nurodė, kad 

nežino, nes gali būti daug įvairių aplinkybių. 

Ar žinote kam pranešti apie korupcijos atvejį? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 71  61.2%  

Ne 12  10.3%  

Nesu tikras 28  24.1%  

Neatsakė į klausimą 5  4.3%  

Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį? 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 49  42.2%  

Ne 11  9.5%  

Nežinau 52  44.8%  

Neatsakė į klausimą 4  3.4%  

 

Efektyviausiomis kovos su korupcija priemonėmis respondentai nurodė korupcijos 

atvejų viešinimą, visuomenės švietimą bei bausmes už kyšio ėmimą. 

Pažymėkite, Jūsų nuomone, efektyviausias kovos su korupcija priemones 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Korupcijos atvejų viešinimas 72  22.0%  

Bausmės už kyšio ėmimą 59  18.0%  

Bausmės už kyšio davimą 43  13.1%  

Korupcijos prevencijos įstatymų tobulinimas 49  15.0%  

Visuomenės švietimas 62  19.0%  

Pranešimų apie korupcijos atvejus skatinimas 40  12.2%  

Kita (įrašykite) Manau gali gelbėti tik jaunų kartų ruošimas. 

Įpratę ir seno amžiaus žmones, tikriausiai nebepakeisime. 

2  0.6%  

 


