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Studijų kokybės vertinimo centro 
tolerancijos korupcijai 2022 metais apklausos rezultatai 

 

2022 metų I ketvirtį buvo organizuota apklausa, kurios tikslas – nustatyti Studijų kokybės 

vertinimo centro (toliau – SKVC) darbuotojų tolerancijos korupcijai mastą, t. y. atskleisti, 

koks SKVC darbuotojų požiūris į korupciją, koks santykis su korupcinio pobūdžio 

apraiškomis, koks sąmoningumo lygis bei pasirengimas dalyvauti įgyvendinant korupcijos 

prevencijos priemones. Tokia apklausa SKVC organizuota pirmą kartą. 

Apklausos anketa parengta vadovaujantis Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje 

kūrimo ir įgyvendinimo vadovu, gerąja praktika, atsižvelgiant į pagrindinius apklausos tikslus. 

Apklausa anoniminė, kvietimas dalyvauti apklausoje išsiųstas visiems SKVC dirbantiems 

valstybės tarnautojams ir darbuotojams (toliau – respondentai). Apklausos pildymui buvo 

skirtos 8 darbo dienos (nuo 2022-02-01 iki 2022-02-10).  
 

Apklausoje dalyvavo 79 proc. SKVC valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų (27 iš 34, dirbusių 

apklausos metu).  
 

Apklausos anketa buvo sudaryta iš 15 klausimų. Iš jų – 6 klausimai, susiję su korupcijos 

prevencija SKVC, 6 klausimai, susiję su tolerancija korupcijai bei 3 klausimai apie įsitraukimą 

į antikorupcinę veiklą SKVC. 
 

Apklausą atliko ir siūlymus tobulinimui pateikė Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo grupė, 

sudaryta SKVC direktoriaus 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-70 ,,Dėl Studijų kokybės 

vertinimo centro direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-20 ,,Dėl antikorupcinės 

aplinkos kūrimo darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“.   
 

 

I. Klausimai apie korupcijos prevenciją 
 

1. Ar žinote, kas yra korupcija? 

SKVC darbuotojai teigia, kad žino (93 proc.), arba iš dalies žino (7 proc.), kas yra korupcija. 

Pažymėtina, kad apklausos pildymo metu prie SKVC kolektyvo prisijungė ir nauji darbuotojai, 

dar nesusipažinę su antikorupcine aplinka SKVC. 
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2. Ar esate girdėję apie SKVC vykdomas korupcijos prevencijos priemones? 

Didžioji respondentų dalis (96 proc. arba 26) girdėjo apie SKVC vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones, vienas negirdėjo. 

 
 

 

3. Ar susidūrę su korupcijos apraiškomis darbe, apie tai praneštumėte? 

Didesnė dalis respondentų (67 proc. arba 18 darbuotojų), susidūrę su korupcijos apraiškomis 

darbe, apie tai praneštų. Abejojančių, ar pranešti (priklausomai nuo aplinkybių) – 29 proc. (8), 

nepraneštų – 4 proc. (1). 

 
 

 

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

Didžioji respondentų dalis (24) žino, kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį. 

Nežino – 11 proc. (3). 
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5. Kuriems asmenims praneštumėte susidūrę su korupcija? 

Daugiausia respondentų apie tai, kad susidūrė su korupcija, praneštų tiesioginiam vadovui (52 

proc.), Specialiųjų tyrimų tarnybai (22 proc.) ir direktoriui, pavaduotojai (15 proc.). Vienas 

respondentas nurodė, kad praneštų korupcijos prevencijos grupei. Susidūrę su korupcija 

nepraneštų 7 proc. respondentų (2). 

 
 

 

6. Kaip manote, kurios priežastys gali sudaryti korupcijos pasireiškimo prielaidas? 

(Įvertinkite balais nuo 1 iki 5 kiekvieną prielaidą). 

Stipriomis ir itin stipriomis korupcijos pasireiškimo prielaidomis respondentai nurodė 

nepakankamai skaidrų sprendimų priėmimo procesą, mažą atlyginimą, teisės aktų spragas ir 

silpną darbo procesų organizavimą.  

Kiek mažiau svarbi respondentų nurodo nepakankamą darbuotojų kontrolę bei kitos prielaidos. 

Žemiau esančiame grafike pavaizduotas 27 respondentų kiekvienos prielaidos įvertinimas.  

 
 

Kitas, neįvardintas prielaidas korupcijos pasireiškimui, respondentai nurodė: 

 asmenines savybes, 

 nesupratimą, 

 nedėmesingumą, toleranciją korupcijai, 

 susiformavusį įprotį,  

 finansinius sunkumus, tvarkų nežinojimą, patiklumą, pasitikėjimą, lobizmą, šantažą, 

reketą,  

 nuolatinį didelį darbo krūvį, biurokratinę naštą, 

 bendrą organizacijos kultūrą. 
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II. Klausimai, susiję su tolerancija korupcijai 
 

7. Ar per paskutinius metus Jums buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su 

korupcija? 

Visi respondentai nurodė nesusidūrę su korupcija darbe per paskutinius metus.  

 

8. Ar buvo situacijų susijusių su darbu, kai jums buvo daromas spaudimas dėl kažkam 

palankaus sprendimo priėmimo?  

Didžioji respondentų dalis (78 proc.) nurodo, kad nesusidūrė su spaudimu dėl kažkam 

palankaus sprendimo priėmimo. Vis tik 22 proc. (6 iš 27) nurodo, kad buvo situacijų, susijusių 

su darbu, kai buvo daromas spaudimas dėl kažkam palankaus sprendimo priėmimo. 

 
 
 

9. Ar apie tai, kad darbe susidūrėte su korupcija, kam nors pranešėte?  

Apie tai, kad susidūrė su korupcija, pranešė pusė respondentų (2), kita pusė (2) nepranešė.  

23 proc. nurodė, kad darbe nesusidūrė su korupcija.  

 
 
 

10. Jei susidūrėte su korupcija ir nepranešėte, kokios buvo nepranešimo priežastys?  
Nepranešimo priežastis nurodoma viena - nebuvo aišku, ar tai korupcijos atvejis. Visi kiti 

respondentai nurodė nesusidūrę su korupcija darbe, arba jei susidūrė, apie tai pranešė: 
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neverta pranešti, nes su tuo susijusių asmenų nenubaustų 0 

pranešėjai nukenčia skaudžiausiai 0 

atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį neverta pranešti 0 

nenorėjau nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių 0 

nebuvo aišku ar tai – korupcijos atvejis 3 

sudėtinga pranešti ir tam reikia laiko 0 

nėra priežasčių (nesusidūriau su korupcija darbe) 19 

nei vienas iš atsakymų (apie tai pranešiau) 2 

nesusidūriau 2 
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11. Už kurį atlygį sutiktumėte priimti kažkam palankų sprendimą pažeidžiant SKVC 

procedūras ir (ar) teisės aktus? Galimi keli pasirinkimai. 

Didžioji dalis respondentų (85 proc.) nurodo, kad nesutiktų priimti kažkam palankų sprendimą 

pažeidžiant SKVC procedūras ir (ar) teisės aktus.  

Likę keturi respondentai (15 proc.) nurodo, kad pažeidimus padarytų už finansinę paskatą, 

palankesnį vadovo/ kolegos požiūrį, nedidelės vertės dovaną, galimybę gauti geresnes darbo 

sąlygas (tiek SKVC viduje, tiek išorinėse institucijose) arba galimybę nuslėpti savo anksčiau 

padarytą pažeidimą, taip pat dėl nuotaikos, dėl teigiamų emocijų, dėl šiltesnių santykių: 
 

už finansinę paskatą 1 

už palankesnį vadovo/ kolegos požiūrį į mane 1 

už nedidelės vertės dovaną (pvz., saldainiai, knyga, gėlės ir kt.) 1 

už galimybę gauti geresnes darbo sąlygas (tiek SKVC viduje, tiek išorinėse institucijose) 1 

už galimybę nuslėpti savo anksčiau padarytą pažeidimą 1 

nesutikčiau už jokį atlygį 23 

dėl nuotaikos, dėl teigiamų emocijų, dėl šiltesnių santykių .... 1 

Nekorektiškas klausimas, nes tikriausiai kiekvienas pildantis šią apklausą žymės, kad nesutiktų, 

nors ji ir anonimė. Mąstydamas, kai nesi toje situacijoje, sakytum, kad nepapirktų tavęs, bet jei 

realybėje pasiūlytų už naudingą sprendimą jus įdarbinti fiktyviai 0,25 etato už trigubą Jūsų 

gaunamą algą - tai tikriausiai toje situacijoje jau asmuo pradėtų apsvarstyti tokius pasiūlymus. 

Todėl teoriškai nesutiktų nei vienas turbūt, bet praktiškai jau atsiranda rizika, kad žmogus jau 

svarstytų ir nebūtų toks užtikrintas savo sprendimu. 

1 

 

 

12. Ar per paskutinius metus kam nors (situacijoje, nebūtinai susijusioje su darbu) 

siūlėte duoti ar davėte kyšį? 

Didžioji dalis respondentų kyšio situacijoje, nebūtinai susijusioje su darbu, duoti nesiūlė (96 

proc.), vis tik kyšį siūlė vienas darbuotojas. 

 
PASTABA. Nors atsakydami į 7 klausimą visi respondentai nurodo nesusidūrę su korupcija 

per paskutiniuosius metus, tačiau 8-11 klausimų atsakymuose jau pateikiami susidūrusių su 

korupcijos apraiškomis darbe pavyzdžiai. Susidūrusių su korupcijos apraiškomis respondentų 

skaičius svyruoja nuo 3 iki 6 (t.y. nuo 11 iki 22 proc. visų respondentų). Tokį atsakymų 

nesutapimą galėjo sąlygoti kelios priežastys: arba respondentai nėra nuodugniai susipažinę, 

kas yra korupcija (tai patvirtintų du atsakymai į 1 klausimą apie tai, kad dalinai žino, kas yra 

korupcija), arba nedėmesingai pildė apklausą, arba susidūrė su korupcija darbe anksčiau, nei 

per paskutiniuosius metus, t.y. dalinasi ankstesne patirtimi. 
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III. Klausimai apie įsitraukimą į antikorupcinę veiklą SKVC 
 

13. Ar norėtumėte dalyvauti SKVC antikorupcinėje veikloje? 

13 apklausoje dalyvavusių respondentų antikorupcinėje organizacijos veikloje dalyvauti 

nenorėtų, 14 respondentų nėra tvirtai apsisprendę dėl įsitraukimo į antikorupcinę veiklą. 

Tačiau nei vienas respondentas neišreiškė aiškaus noro prisijungti prie antikorupcinių veiklų 

SKVC. 

 
 

14. Jei norėtumėte dalyvauti SKVC antikorupcinėje veikloje, detalizuokite kaip ir (ar) 

prie kurių veiklų norėtumėte prisidėti. 

Trys respondentai nurodė priežastis, kurios lėmė nenorą dalyvauti antikorupcinėje SKVC 

veikloje:  

- neatlygintina veikla, 

- maži darbuotojų atlyginimai, nepasirengimas tokiai veiklai, 

- esami darbo krūviai. 

 

15. Pateikite pastabas, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos SKVC vykdymo. 

Respondentai pateikė kelis pasiūlymus korupcijos prevencijos SKVC vykdymui: 

 Aiškiau paaiškinti ribas tarp kyšio ir dovanos. Gal yra žinoma suma, nuo kurios 

dovana jau būtų laikoma kyšiu?  

 Procesai turi būti labai aiškūs, taip pat turi būti aiškiai komunikuojama išorei, kad 

SKVC nepriima jokių dovanų bei vykdo veiklą skaidriai ir sąžiningai, vadovaudamasis 

teisės aktais ir aiškiai nustatytomis procedūromis. Iš naujo peržiūrėti visus SKVC 

teisės aktus ir į juos įtraukti nuostatas apie įstaigos netoleranciją korupcijai. 

Organizuoti daugiau mokymų šia tema darbuotojams, nagrinėti atvejus, kuriuose 

korupcija pasireiškia labiausiai. 

 Mano pastebėjimu - labai kultūringa, jaunatviška, išsilavinusi įstaiga. Darbuotojai 

labai išmintingi. Džiaugiuosi, kad prisijungiau ir turiu erdvės tobulėjimui. 

 Toleruodami korupciją rizikuojame nepalyginamai daugiau, nei gautume naudos. 

Todėl netoleruokime korupcijos visiškai! 

 Ačiū! 

 De facto mūsų mažos vertės pirkimai yra ne maksimaliai skaidrūs, kadangi mes 

renkamės iš jau esamų ekspertų, bet retai ieškome naujų, nes trūksta ir laiko, ir yra 

labai daug kitų priežasčių. Tačiau informacijos asimetrija visur yra didelė, todėl 

nežinia, kaip be papildomų išteklių galima būtų naikinti tokias problemas.  

 Mažiau biurokratijos, skaidresnių ir user friendly procesų. 
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Išvada: Pateikti pasiūlymai korupcijos prevencijos vykdymui SKVC rodo, kad darbuotojams 

reikalingi tolesni praktiniai mokymai, siūloma peržiūrėti SKVC teisės aktus antikorupciniu 

požiūriu, tobulinti ekspertų paslaugų mažos vertės pirkimus bei komunikuoti išorei apie 

dovanų politiką bei antikorupcinę veiklą. 

 
 

IV. Rekomendacijos antikorupcinės veiklos SKVC tobulinimui, 

remiantis apklausos rezultatais 
 

SKVC darbuotojų apklausa atskleidė, kad korupcijos tolerancijos lygmuo yra ganėtinai žemas. 

Iš keturių respondentų, susidūrusių su korupcijos apraiškomis (15 proc. visų respondentų), 

pusė teigia pranešę apie korupciją. Didžioji dalis respondentų (85 proc.) nurodo, kad nesutiktų 

priimti kažkam palankų sprendimą pažeidžiant SKVC procedūras ir (ar) teisės aktus. 

Remiantis kitais apklausos rezultatais, žemiau pateikiamos rekomendacijos antikorupcinės 

veiklos SKVC tobulinimui. 

 

Siekiant didinti SKVC darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą bei išlaikyti aukštą 

netolerancijos korupcijai lygį bei jį stiprinti, tikslinga: 

- organizuoti ir toliau sudaryti galimybes darbuotojams dalyvauti mokymuose 

korupcijos prevencijos temomis, kuriuose būtų daugiau praktinių pavyzdžių/užduočių, 

ir kuriuose dalyvautų kuo didesnis darbuotojų skaičius, taip pat suplanuoti 2022, 2023 

metais priemones, susijusias su tolesniu SKVC darbuotojų švietimu, vadovų 

antikorupciniu ugdymu, naudojantis galimybe baigti mokymus ir įgyti sertifikatus 

Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje (adresu https://emokymai.stt.lt/), 

- įtraukti mokymą naujiems SKVC darbuotojams korupcijos prevencijos SKVC tema, 

- ateityje svarstyti taikyti šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – 

ŠMSM) rengiamas antikorupcinio elgesio taisykles, orientuotas ŠMSM pavaldžių 

įstaigų, nepasitvirtinusių antikorupcinio elgesio kodekso, darbuotojams,  

- plėsti vidinę komunikaciją ir daugiau imtis viešinti vykdomą SKVC korupcijos 

prevencijos politiką (skaidrės, atmintinės, apklausos, galimybė teikti pasiūlymus dėl 

antikorupcinės aplinkos tobulinimo ir pan.).  
 

Skatinant SKVC darbuotojus pranešti apie galimas korupcijos apraiškas, tikslinga:  

- aktyviau vykdyti informacijos sklaidą apie tai, kaip atpažinti korupciją, kur kreiptis 

susidūrus su korupcijos atvejais, kaip veikia pranešėjų apsaugos mechanizmas SKVC, 

kokios pranešėjo apsaugos ir pagalbos jam priemonės bei atlygio už vertingos 

informacijos pateikimą galimybė, 

- atsižvelgiant į SKVC priskirtas ir identifikuotas rizikingiausias veiklos sritis (Studijų 

kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021-11-25 įsakymas Nr. V-80) tikslinga 

didesnį dėmesį bei paramą darbo procesuose skirti SKVC darbuotojams, vykdantiems 

minėtas funkcijas, siekiant nustatyti galimas korupcijos pasireiškimo tikimybes ir (ar) 

įvertinti korupcijos rizikos veiksnių valdymą juose.  
 

Pasirenkant antikorupcijos rizikos analizės sritį 2022 metais svarbu: 

- atkreipti dėmesį į pateiktus siūlymus tobulinti SKVC ekspertų atranką. 

https://emokymai.stt.lt/
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Remiantis apklausos rezultatais, sekančiame SKVC planavimo periode (nuo 2023-2024 m.) 

svarbu įtraukti ir korupcijos prevencijos priemones: 

- suplanuoti vidinių procesų didesnį skaidrinimą, daugiau dėmesio skirti teisės aktų 

aiškumui, numatant visus rengiamus teisės aktus peržiūrėti antikorupciniu požiūriu, 

- numatyti platesnę komunikaciją išorei apie dovanų politiką bei SKVC antikorupcinę 

veiklą.  
 

 

_______________ 

 


