VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PPROFESINIO MOKYMO CENTRO
DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS
KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMAS.
2021 M.APKLAUSOS REZULTATAI

Visagino TVPMC darbuotojų tolerancijos
korupcijai lygio nustatymo 2021 m. rezultatai
Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi ir siekiant šio
įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų, remiantis STT metodine pagalba kuriant antikorupcinę
aplinką, atsižvelgiant į gerąją kitų viešojo sektoriaus institucijų praktiką ir Centro korupcijos

prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-88,
Centre buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti koks yra Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį bendras požiūris į korupciją,
kiek plačiai paplitęs šis reiškinys ir darbuotojų toleranciją korupcijos apraiškoms.

Siekiant nustatyti bendrą tolerancijos korupcijai lygį Centre, anoniminė tyrimo anketa buvo siunčiama el. paštu
darbuotojams ir kurią užpildyti buvo skatinami visi Centro darbuotojai.

Apklausa buvo vykdyta 2021 m. lapkričio 15 – 22 d.
➢Apklausoje dalyvavo 41 (45 proc.) Centro darbuotojų.
➢Atsižvelgiant į Centro darbuotojų apklausos apie korupciją, jos toleravimą arba netoleravimą rezultatus,

Centro direktorius sprendžia, kokių ir kokia apimtimi reikėtų korupcijos prevencijos priemonių, darbuotojų
antikorupcinio švietimo dažnumo ir pan., pagal tai rengiama antikorupcinio švietimo programa periodiškam
darbuotojų mokymo ir švietimo užtikrinimui.

➢Darbuotojų elgsenos ir sąmoningumo pokytis bei vykdomos prevencinės veiklos pažanga periodiškai bus
matuojama kartą į metus bei atliekama rezultatų lyginamoji analizė.
➢ Apklausą atliko ir duomenis apdorojo I.Kasickienė ir L.Tarutienė
➢Apklausos rezultatų analizė skelbiama Centro interneto svetainėje, skiltyje korupcijos prevencija.

Pagrindinės pareigos pagal Centro struktūrą
priskiriamos
Centro struktūroje pagal pagrindinį
darbo pobūdį ir darbo sutartį
respondentų pasiskirstymas:
Ugdymo srities – 21 (51,2proc.).
Administracijos srities– 12 (29,3 proc.).
Infrastruktūros srities – 8 (19,5 proc.)

Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus
grupes
Apklausoje dalyvavo:

51-60 m. amžiaus grupei priklausantys
Centro darbuotojai – 13 (37,1 proc.);
41-50 m. darbuotojai – 11 (26,8 proc.);

31-40 m. darbuotojai - 8 (19,5 proc.);
Virš 60 m. darbuotojai – 7 (17,1 proc);
Iki 30 m. darbuotojai – 2 ( 4,9 proc);

Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Respondentų dalyvavusių apklausoje,
išsilavinimas:
Aukštasis universitetinis – 26 (63,4 proc.)
Aukštasis neuniversitetinis – 6 (14,6 proc.)

Aukštesnysis – 4 (9,8 proc.)
Vidurinis – 5 (12,2 proc.)

Respondentų darbo trukmė (stažas) Centre, metais
Respondentų dalyvavusių apklausoje,
pasiskirstymas pagal darbo stažą:
Centre dirbantys nuo 1 iki 5 metų – 12 (29,3 proc.);
Centre dirbantys virš 20 metų – 10 (24,4 proc.);

Centre dirbantys nuo 11 iki 15 metų – 7 (17,1 proc.);
Centre dirbantys nuo 16 iki 20 metų – 7 (17,1 proc.);
Centre dirbantys iki 1 metų – 1 ( 2,3 proc.);

Ar respondentai yra girdėję apie Centre
vykdomas korupcijos prevencijos priemones?
Apie Centre vykdomas korupcijos prevencijos priemones
nurodė, kad yra girdėję – 33 (80,5 proc.);
Ne – 8 (19,5 proc.);

Centro korupcijos prevencijos priemones apie kurias
yra girdėję respondentai
Susipažinę su patvirtintu Centro „ Korupcijos prevencijos tvarkos
aprašu“ – 29 respondentai.

Žino, kad Centras suteikia galimybę saugiai ir paprastai pranešti
apie galimus korupcijos atvejus – 27 respondentai.
Žino, kokiais kontaktais Centre turi kreiptis siekiant užkirsti kelią
korupcijai – 27 respondentai.
Susipažinę su Centro „Atsparumo korupcijai politika“ – 22
respondentai.
Susipažinę su Korupcijos prevencijos principais kuriais vadovaujasi
Centras savo veikloje – 25 respondentai.
Žino ir yra susipažinę kokios gali būti korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos – 25 respondentai.

Negirdėjusių apie Centro vykdomas korupcijos
prevencijos priemones, nurodytos priežastys
▪Man tai neaktualu, nes nėra susiję su mano tiesioginiu darbu –
3 respondentai.

▪Nežinau kur tokios informacijos rasti– 5 respondentai.
▪Vienas respondentas nurodė, jog tik grįžo į darbą po ilgesnės
pertraukos ir nespėjo susipažinti su informacija.
▪Vis likusieji žino, kad Centre yra vykdoma korupcijos
prevencija.

Ar praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį?
Kad praneštų apie žinomą korupcijos
atvejį įvardijo – 20 (48,8 proc.)
Kad tai priklausytų nuo galimo situacijos
aplinkybių nurodė – 19 (46,3 proc.)
Kad nepraneštų atsakė – 2 (4,9 proc.)

Ar žinoma, kur reikia kreiptis norint pranešti apie
korupcijos atvejį?
Į klausimą, ar žinote, kur reikia kreiptis,
norint pranešti apie korupcijos atvejį,
respondentai atsakė:
Teigiamai „ Taip, žinau“ – 33 (80,5
proc.)
Neigiamai „ Ne, nežinau“ – 8 (19,5
proc.)

Kam praneštų apie korupcijos atvejį (pranešimo
kanalai)
Respondentai norėdami pranešti apie korupcijos atvejį Centre:
➢Tiesiogiai STT – 20 respondentų;
➢Praneštų raštu atsakingam asmeniui – 15 respondentų;
➢Informuotų tiesioginį vadovą – 13 respondentų;
➢Praneštų Centro direktoriui – 10 respondentų;
➢Naudotųsi Centro interneto svetainėje esančia nuoroda“
Pranešk apie korupciją“ – 9 respondentai;
➢Praneštu el.p. korupcija@vpm.lt – 1 respondentas.

Ar Centre yra paplitusi situacija, kai Centro darbuotojams
norima papildomai atsilyginti?
Ar Centre yra paplitusi situacija, kai
darbuotojams norima papildomai
atsilyginti, respondentai nurodė, jog:
Negaliu atsakyti, nežinau– 23 (56,1
proc.);
Ne, nepaplitusi– 18 (43,9 proc.);
Taip, paplitusi – 0;

Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kam nors kyšį?
Į klausimą, ar esate per
pastaruosius 5 metus davę kam
nors kyšį, respondentai atsakė:
Ne – 41 (100 proc.);

Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas
kyšis? Ar buvote kitaip darbe susidūrę su korupcija?
Respondentai atsakė:

Ne – 41 (100 proc.);

Ar praneštumėte jei Jums ar Jūsų kolegai būtų siūlomas kyšis?
Kad praneštų – 28 (68,3 proc.);

Kad nepraneštų atsakė – 13 ( 31,7 proc.).

Priežastys, dėl kurių respondentai nepraneštų
Nesijausčiau saugus pranešdamas – 5 respondentai;
Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti– 5
respondentai;
Nematau prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vistiek - 4
respondentai;
Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių – 3 respondentai;

Sunku pranešti, ir atm reikia laiko - 2 respondentai;
Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša - 2 respondentai;
Tie, kurie nepraneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai – 1
respondentas;
Nežinau, kur pranešti – 1 respondentas.

Išvados dėl Centro korupcijos prevencijos
vykdymo
Išanalizavus apklausos rezultatus planuojama:

➢ vykdyti antikorupcinį Centro darbuotojų švietimą – pagal parengtą programą ir gaires, atsižvelgiant į
Centro darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, korupcijos riziką ir jos veiksnius;
➢ vykdyti kryptingą Centro antikorupcinės politikos priemonių planą, kuris būtų ilgalaikis ir užtikrintų
prevencijos priemonių nuoseklumą, pastovumą, veiksmingumą, kontrolę;
➢ siekti įgyvendinti Centro antikorupcijos programos tikslus neutralizuojant korupcijos galimybės,
kurios galėtų būti padarytos Centro darbuotojų :
a.

sąmoningai, dėl asmeninės ar kitų asmenų naudos;

b.

galvojant, kad tai yra ne nusikalstama veika, o įprastas elgesys;

c.

netyčia, dėl sąmoningumo ir supratimo stokos.

