
 

VŠĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ 

DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI 2020 M. TYRIMAS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi ir 

siekiant šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų, vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. pavedimą Nr. (50-1)-D8(E)-5219 „Dėl Aplinkos ministerijos 

sistemos darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimo“, Viešojoje įstaigoje „Grunto valymo 

technologijos“ (toliau – įstaiga, GVT) 2020 m. spalio 1–31 d. buvo atliktas tyrimas, kurio 

tikslas – nustatyti įstaigos darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis 

reiškinys ir koks GVT darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais. 

Tyrimas buvo atliekamas naudojant anoniminę anketą, kurią sudarė 11 klausimų: 10 klausimų, 

susijusių su respondentų požiūriu į korupciją ir 1 atviras klausimas, skirtas pateikti pasiūlymus 

ir pastabas. Klausimų apie darbuotojų darbo GVT trukmę, amžių ir išsilavinimą atsisakyta 

siekiant darbuotojų pasitikėjimo tyrimu, kadangi pagal nurodytus duomenis, esant nedideliam 

darbuotojų skaičiui, galima identifikuoti respondentus, ir tyrimo anonimiškumas nebetenka 

prasmės. 

Apklausa buvo sukurta ir atlikta sistemoje Apklausa.lt. Anketą užpildė 69,56 proc. (16 iš 23) 

įstaigos darbuotojų.  

 

I. Požiūris į korupciją ir korupcijos prevenciją 

 

1. Ar praneštumėte apie žinomą korupcijos atvejį? 
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2. Ar žinote kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejus? 

 
3. Kur reikėtų kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį? 

 
4. Ar esate girdėję apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones? 
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5. Apie kokias įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones girdėjote? 

 
6. Ar įstaigoje paplitusi situacija, kai darbuotojams norima duoti kyšį 

 
7. Ar susidūrėte su korupcijos apraiškomis savo darbe?
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8. Kam pranešėte apie korupciją  

 
9. Nepranešimo apie korupciją priežastys 

 
10. Ar praneštumėte, jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe? 
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II. Darbuotojų pasiūlymai 

 

Į atvirą klausimą atsakę respondentai mano, kad vykdomų priemonių pakanka. 

 

III. Tyrimo išvados 

 

Įstaigoje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės yra efektyvios ir daro teigiamą poveikį 

formuojant GVT darbuotojų atsparumą korupcijai ir kuriant korupcijai nepalankią aplinką. 

6,3 proc. respondentų (1 darbuotojas) nurodė negirdėję apie įstaigoje taikomas korupcijos 

prevencijos priemones, todėl bus skiriamas papildomas dėmesys šviečiamajai, sklaidos veiklai 

korupcijos prevencijos srityje, siekiant gilinti darbuotojų žinias apie vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones. 

6,3 proc. respondentų (1 darbuotojas) nurodė susidūręs su korupcijos apraiškomis savo darbe, 

bet apie tai nepranešė, nes mano, kad tie, kas praneša, galų gale nukenčia labiausiai. Įstaiga 

skirs papildomą dėmesį darbuotojų pasitikėjimo didinimui ir šviečiamajai veiklai siekiant 

skatinti darbuotojus viešinti korupcijos apraiškų atvejus. 

 

__________________________ 


