
KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „RYTAS“ KORUPCIJOS TYRIMAS 

  Siekiant išsiaiškinti galimus korupcijos pasireiškimo atvejus Klaipėdos vaikų globos namuose 

„Rytas“ buvo parengta anoniminė anketa. Visi buvo kviečiami atsakyti į anoniminius anketos 

klausimus, kurių rezultatus tikimasi panaudoti kovoje su korupcija bei išsiaiškinti jos vyravimo 

galimybę įstaigoje.  

  Apklausa vyko nuo rugsėjo 21 d. iki rugsėjo 27 d. 

  Apklausoje dalyvavo 27 respondentai. 

  Anketoje pateikta 10 klausimų. 

 

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

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip 100% 

2) ne 0% 

 

2. Ar žinote, kad mūsų įstaigoje yra vykdoma korupcijos prevencijos programa? 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip 96% 

2) ne 4% 

 

3. Ar Jums buvo naudinga įstaigoje organizuota paskaita „Korupcijos apraiškos visuomenėje ir 

antikorupciniai veiksmai“? 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip  96% 

2) ne  4% 

 

4. Ar manote, kad mūsų įstaigoje galimai būtų vykdoma korupcinė veikla? 

 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip  41% 

2) ne  59% 

 

5. Kokiose srityse tai galėtų pasireikšti? (procentas išvedamas iš 11 respondentų, praeitame klausime 

atsakiusių „taip“; kai kurie respondentai nurodė daugiau nei vieną sritį) 

 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) viešuosiuose pirkimuose 55% 

2) piktnaudžiavimu patikėta galia siekiant asmeninės 
naudos 

55% 

3) įdarbinime, darbo krūvio sudaryme 18% 

4) nė viename 0% 



6. Ar mūsų įstaigoje Jums, siekiant asmeninės naudos, teko duoti kyšį? 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip  4% 

2) ne  96% 

 

7. Ar žinote, kur mūsų įstaigoje reikia kreiptis norint pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus? 

 

8. Ar praneštumėte teisėsaugos institucijoms apie korupcijos atvejus vaikų globos namuose „Rytas“? 

 

 

9. Ar sutiktumėte, jeigu Jums pasiūlytų dalyvauti vykdant korupcijos pobūdžio veiklą vaikų globos 

namuose „Rytas“ siekiant asmeninės naudos? 

 

 

10. Jeigu atsakėte „taip“, pagrįskite savo atsakymą. 

  Į 9-ąjį klausimą 100% respondentų atsakė „ne“, todėl šio klausimo nepagrindė.  

 

 

  Anoniminės apklausos rezultatai rodo, kad Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ darbuotojai žino, 

kas yra korupcija ir kaip ji pasireiškia (100% apklaustųjų atsakė „taip“), žino, kad įstaigoje yra 

vykdoma korupcijos prevencijos programa (96% atsakė „taip“) . Dirbantiesiems buvo naudinga 

suorganizuota paskaita „Korupcijos apraiškos visuomenėje ir antikorupciniai veiksmai“ (96% atsakė 

teigiamai). Visi apklaustieji žino, kur kreiptis mūsų įstaigoje norint pranešti apie pastebėtus 

korupcijos atvejus. 81% apklaustųjų praneštų teisėsaugos institucijoms apie pastebėtus korupcijos 

atvejus vaikų globos namuose „Rytas“. Į klausimą, ar teko duoti kyšį mūsų įstaigoje siekiant 

asmeninės naudos 96% atsakė neigiamai. Nei vienas darbuotojas nesutiktų dalyvauti vykdant 

korupcijos pobūdžio veiklą vaikų globos namuose „Rytas“ siekiant asmeninės naudos. Į klausimą, 

ar mūsų įstaigoje galimai būtų vykdoma korupcinė veikla 41% respondentų atsakė teigiamai, 

neigiamai atsakė 59%. Kokiose srityse galėtų tai pasireikšti 41% į praeitą klausimą atsakiusiųjų 

„taip“ išskyrė viešuosius pirkimus (55%), piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės 

naudos (55%), įdarbinime, darbo krūvio sudaryme (18%) – kai kurie respondentai nurodė daugiau 

nei vieną sritį.                                      

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip 100% 

2) ne 0% 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip 81% 

2) ne 19% 

Atsakymo variantas Pasirinktas variantas (%) 

1) taip 0% 

2) ne 100% 



                                                          REKOMENDACIJOS 

1. Suteikti darbuotojams informacijos apie įstaigoje vykdomus viešuosius pirkimus. 

2. Rengti atviras diskusijas, anonimines apklausas tema: „Piktnaudžiavimas patikėta galia 

siekiant asmeninės naudos 


