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2022 metai 



2022 metų gruodžio 19-23 d. vyko apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti Akmenės 

rajono socialinių paslaugų namų darbuotojų požiūrį į korupciją bei korupcijos toleranciją.  

Korupcija – piktnaudžiavimas turimomis pareigomis, užimama padėtimi, siekiant 

asmeninės naudos ar naudos giminėms ar pažįstamiems. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos 

formos – kyšininkavimas, sukčiavimas, mokesčių vengimas, pasinaudojimas tarnybine padėtimi, 

prekyba įtaka, protekcionizmas. 

Tyrimo tikslas – atskleisti Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojų požiūrį 

į korupciją bei korupcijos toleranciją. 

Tyrimo uždaviniai:  

1) nustatyti Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojų korupcinę patirtį, 

žinias, nuostatas, požiūrį į korupciją ir jos paplitimą;  

2) nustatyti Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojų korupcijos tolerancijos 

indeksą. 

Tyrimo metodas – anketinės apklausos metodas. 

Tyrime dalyvavo 77 proc. įstaigos darbuotojų, kurių pasiskirstymas pagal darbo stažą 

įstaigoje ir išsilavinimą matomas 1 ir 2 paveikslėlyje. 
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Su korupcinio pobūdžio veikla savo darbe susidūrė 6 Socialinių paslaugų namų 

darbuotojai (9 proc.). 3 paveikslėlis. 

3 paveikslėlis 

 

 

Apie susidūrimą su kitų darbuotojų korumpuotu elgesiu praneštu 65 proc. darbuotojų, 1 

proc. neatsakė, 34 proc. – nepraneštų. 4 paveikslėlis. 

11 darbuotojų nurodė galimas priežastis dėl ko gali būti nepranešama – „Niekas dėl to 

nepasikeis“, „Baimė būti pašalintam, nubaustam“, „Bijant nemalonumų“,  „Grasinimai“, 

„Įsitikinimai, baimė būti pavadintu skundiku“, „Kitų požiūris“ ir pan.  

Vienu iš anketos klausimų buvo siekiama išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie 

korupcijos apraiškas Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose. 79 procentai darbuotojų mano, 

kad Socialinių paslaugų namuose nėra korupcijos apraiškų. 5 paveikslėlis.  
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Tyrimas atskleidė, kad daugiausiai darbuotojams toleruojamas elgesys yra, kai 

Direktorius skiria priedus prie atlyginimo visiems jo vadovaujamos įstaigos darbuotojams, taip pat ir 

kartu dirbančiai sutuoktinei, kad tai priimtinas elgesys pasisakė beveik pusė darbuotojų, t. y. 52%. 

Įstaigos darbuotojams taip pat priimtinesnės yra situacijos, kuriose korupcijos požymiai yra 

netiesioginiai: 33 % apklaustųjų priimtinu elgesiu laiko politiko dovaną paslaugų namams prieš 

rinkimus, Gyventojas norėdamas atsidėkoti už jam suteiktas socialines paslaugas duoda Jums  atlygį: 

gėlių ar daiktų (saldumynų ir pan.), pinigų – 23 %. Darbuotojai visiškai netoleruoja kai „Klientas 

norėdamas atsidėkoti socialiniam darbuotojui ar kitam įstaigos darbuotojui, duoda 5 eurus“, taip pat 

97 % darbuotojų nepriimtinu elgesiu laiko įstaigos vadovo slepiamus mokesčius, dėl kurių 

darbuotojams moka didesnį atlyginimą, bei 95% darbuotojų netoleruoja „Socialinės paramos skyriaus  

darbuotojui gyventojas siūlo atlygį už tai, kad be eilės būtų priimtas į Socialinių paslaugų namus 

apsigyventi“. 6 paveikslėlis 

 
6 paveikslėlis 

APIBENDRINIMAS 

         Pagal gautus rezultatus matoma, kad 79 proc. darbuotojų korupcijos apraiškų 

įstaigoje nemato, o  91 proc. darbuotojų nėra susidūrę su korupcinio pobūdžio veikla. Tačiau išryškėjo 

poreikis platesnės, išsamesnės informacijos apie korupciją, jos apraiškas. Įstaigoje nulinės korupcijos 

tolerancijos indeksas nustatytas 32 procentai.  
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Gyventojas norėdamas atsidėkoti už jam suteiktas socialines paslaugas
duoda Jums  atlygį: gėlių ar daiktų (saldumynų ir pan.), pinigų. Jums tai

Direktorius skiria priedus prie atlyginimo visiems įstaigos darbuotojams,
taip pat ir savo, kartu dirbančiai, sutuoktinei. Jums tai:

Klientas norėdamas atsidėkoti socialiniam darbuotojui ar kitam įstaigos
darbuotojui, duoda 5eurus.  Jums tai:

Klientas norėdamas gauti geresnį gydymą gydytojui ar slaugei duoda
dovanų. Jums tai:

Politiko labdaros fondas prieš rinkimus paslaugų namams dovanoja 11
kompiuterių. Jums tai:

 Direktorius į Socialinių paslaugų namus priima asmeniškai dirbti savo
artimą giminaitį, vėliau paaukština pareigose. Jums tai:

Įstaigos vadovas slepia mokesčius, todėl darbuotojams moka didesnį
atlyginimą.

 Įstaigoje dirbantis darbuotojas sudaro išskirtines sąlygas X įmonei
laimėti viešuosius pirkimus. Jums tai:

  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojui gyventojas siūlo atlygį už tai,
kad be eilės būtų priimtas į Socialinių paslaugų namus apsigyventi. Jums

tai:
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