ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ
TOLERANCIJOS KORUPCIJAI NUSTATYMO
2019 M. TYRIMO REZULTATAI
2019 m. spalio mėnesį Žemės ūkio ministerijoje (toliau – ŽŪM) antrą kartą buvo atliktas ŽŪM
tolerancijos korupcijai tyrimas.
Tyrimo tikslas

Nustatyti bendrą Žemės ūkio ministerijos (toliau –
ministerija) valstybės tarnautojų /darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis (toliau – kartu ŽŪM darbuotojai)
bendrą požiūrį į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis
reiškinys, jų patirtį ir santykį su tokio pobūdžio
apraiškomis, galimas ŽŪM korupcijos atsiradimo
priežastis, sužinoti darbuotojų požiūrį ir poreikį dėl
korupcijos prevencijos priemonių.

Tyrimo trukmė
Anketai užpildyti buvo skirta 10 darbo dienų, t. y. nuo
2019-10-14 iki 2019-10-25

Tyrimo klausimai

-

-

Tyrimo dalyviai

1 klausimas, bendro pobūdžio informacija apie
respondentus (informacija apie respondento
darbo trukmę ŽŪM);
13 klausimų, susijusių su ŽŪM darbuotojų
požiūriu į korupciją bei korupcijos prevenciją
(korupcijos prevencijos priemones ŽŪM,
darbuotojų santykį su korupcinio pobūdžio
apraiškomis ŽŪM);
1 atviras klausimas, skirtas ŽŪM darbuotojams,
norintiems pateikti pasiūlymus bei pastabas dėl
korupcijos prevencijos ŽŪM.

Siekiant kuo tiksliau nustatyti bendrą ŽŪM tolerancijos
korupcijai indeksą, anoniminė tyrimo anketa buvo
pateikta visiems ŽŪM dirbantiems darbuotojams.
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1 DALIS. INFORMACIJA APIE APKLAUSOS DALYVIUS IR
DALYVAVIMO AKTYVUMĄ

Apklausoje dalyvavo 59 ŽŪM darbuotojai.
Apklausos dalyvių darbo stažas ŽŪM:

II DALIS. ŽŪM DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ BEI KORUPCIJOS
PREVENCIJĄ
1. Ar Jūs esate girdėję apie ŽŪM vykdomas korupcijos prevencijos priemones?

20%

80%

Jei negirdėjote apie ŽŪM vykdomą korupcijos prevenciją, nurodykite galimas priežastis:

17%

17%

6,7

6,7
17%

6,7
50%
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2. Kaip manote, ar ŽŪM galimi korupcijos pasireiškimo atvejai?

20%

80%

3. Dėl kokių susidariusių priežasčių, galėtų pasireikšti korupcija ŽŪM? (galima rinktis kelis
atsakymo variantus):

4. Kokios, Jūsų nuomone, efektyviausios priemonės, mažinant korupcijos pasireiškimą ŽŪM?
(galima rinktis kelis atsakymo variantus):

5. Ar manote, kad ŽŪM reikalinga vykdyti korupcijos prevencijos priemones?

4
2%
17%
13%
68%

6. Ar Jūs praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį?

39%
59%

2%

7. Ar žinote, kur kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį?

27%

73%

Prašome įrašyti, kur reikėtų kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį:
(Atviras klausimas) 43 atsakymai.

8. Ar Jums žinoma ŽŪM „Pasitikėjimo linija“ - sistema, skirta telefonu ir elektroniniu paštu
pranešti apie ŽŪM, jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir bendrovių darbuotojų galimai
neteisėtus veiksmus, neveikimą arba korupciją?

36%
64%
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9. Ar Jums žinomas įdiegtas ŽŪM Vidinis kanalas - sistema, skirta ŽŪM darbuotojams (esamiems
ir buvusiems) ir kitiems asmenims, kuriuos su ŽŪM sieja (siejo) sutartiniai santykiai (pvz.
konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pranešti informaciją apie
pažeidimus ŽŪM, keliančius grėsmę viešajam interesui arba pažeidžiančius viešąjį interesą, ir šios
informacijos pranešėjui yra užtikrinamas konfidencialumas bei kitos apsaugos priemonės pagal
Pranešėjų apsaugos įstatymą?

36%
64%

10. Kaip manote, ar ŽŪM yra paplitusi situacija, kai ŽŪM darbuotojams ar tarnautojams norima
papildomai atsilyginti?
8%
22%
70%

11. Ar per pastaruosius dvejus metus yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas
kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su korupcija?
10%

90%

Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su
korupcija, kam nors pranešėte?

50%
50%
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Jeigu pranešėte, prašome nurodyti kam:

17%
33%
33%
17%

Nurodykite priežastį, dėl kurios nepranešėte: (galima rinktis kelis atsakymo variantus)

12. Ar per pastaruosius dvejus metus atliekant savo funkcijas, esate patyrę spaudimą, dėl
atitinkamo sprendimo priėmimo?

27%

73%

Ar apie tai, kad Jums buvo daromas spaudimas, dėl atitinkamo sprendimo priėmimo, kam nors
pranešėte?
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50%
50%

Jeigu pranešėte, prašome nurodyti kam:

25%
63%

12%

Priežastis, dėl kurios nepranešėte (galima rinktis kelis atsakymo variantus):

13. Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte?

22%
2%
76%
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Nurodykite, kam praneštumėte, jeigu ateityje susidurtumėte su korupciją? (galima rinktis kelis
atsakymo variantus):
5%
20%
31%
43%

Parašykite, kodėl nežinote (abejojate), ar praneštumėte, jeigu susidurtumėte su korupcijos
apraiškomis darbe:
(Atviras klausimas) 13 atsakymų.

III. ŽŪM DARBUOTOJŲ PASIŪLYMŲ ANALIZĖ
Pasiūlymus / atsiliepimus dėl korupcijos prevencijos vykdymo Žemės ūkio ministerijoje pateikė
52 ŽŪM darbuotojai, t. y. 88 % apklausos dalyvių
Apibendrinant pateiktus darbuotojų pasiūlymus, galima juos suskirstyti į 7 grupes

-

Daugiausia pasiūlymų: vykdyti antikorupcinį švietimą, antikorupcinį ugdymą, formuoti
antikorupcinį požiūrį, drąsinti darbuotojus pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas;

-

Padaryti aiškiau matomus ŽŪM „Pasitikėjimo linijos“ kontaktus ŽŪM interneto puslapyje,
plačiau informuoti darbuotojus apie ŽŪM Vidinį kanalą;

-

Daugiau dėmesio skirtis teisės aktų aiškumui (nebūtų galimybės traktuoti juos įvairiai),
antikorupciniam teisės aktų vertinimui;

-

Skaidrinti sprendimų priėmimą, skaidrinti visus vidinius procesus, užtikrinti darbuotojų
saugumą dalyvaujant viešųjų pirkimų komisijose, mažinti naudojimąsi tarnybine padėtimi;

-

Viešinti korupcijos apraiškas;
Tęsti vykdomą prevencinę veiklą, skelbti apklausų rezultatus;
Pateikti konkretūs pasiūlymai tirti / stebėti tam tikras ministerijos veiklos sritis ir asmenis.

IŠVADA: Atsižvelgiant į apklausos rezultatus ir darbuotojų pasiūlymus, tikslinga kito periodo
ŽŪM korupcijos prevencijos programoje suplanuoti priemones, susijusias su ŽŪM darbuotojų
švietimu, vadovų antikorupciniu ugdymu, skaidrinti sprendimų priėmimą, skaidrinti visus vidinius
procesus, daugiau dėmesio skirti teisės aktų aiškumui, viešinti korupcijos apraiškas.

