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Tyrimo duomenys parengti 198 valstybės institucijoms pateikus atsakymus į „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (toliau – TILS)
klausimus dėl įgyvendinamų antikorupcinių priemonių. Klausimynas buvo siųstas 233 institucijoms. Į jį atsakė Seimo ir Vyriausybės
kanceliarijos, 36 iš 38 institucijų prie Seimo ir Vyriausybės, 13 iš 14 ministerijų, 92 iš 118 įstaigų prie ministerijų, 55 iš 60 savivaldybių.
Antikorupcines programas ar panašius dokumentus turi 11 institucijų prie LR Seimo ir Vyriausybės, 12 ministerijų, 76 įstaigos prie ministerijų ir
53 savivaldybės. Seimas ir Vyriausybė savo antikorupcinių programų neturi, tačiau įgyvendina atskiras antikorupcines veiklas.
77 proc. į TILS siųstą klausimyną atsakiusių institucijų turi kovos su korupcija programas arba jų atitikmenį, tačiau 82 proc. institucijų neskiria
lėšų antikorupcinei veiklai, 52 proc. institucijų neturi specialiai už tokią veiklą atsakingų žmonių. Nors daugelis viešojo sektoriaus atstovų teigia,
kad, norint sėkmingai įgyvendinti antikorupcines priemones, būtina tam skirti lėšų ir paskirti atsakingus asmenis, jie teigiamai vertina savo
institucijose taikomų antikorupcinių priemonių veiksmingumą ir skiria vidutiniškai 3,9 balo iš 5 galimų.
Dauguma apklaustų institucijų atstovų mano, kad antikorupcinė programa yra veiksminga ir reikalinga prevencinė priemonė, didina skaidrumą
priimant sprendimus, administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas.
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ANTIKORUPCINĖS PRIEMONĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJOSE
Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Iš viso 3 institucijos. Atsiuntė 2 institucijos. Neatsiuntė 1 institucija.

LR Seimas

LR Vyriausybė

LR Prezidentūra

1. (Ar Jūsų institucija turi kovos su korupcija (arba
B (NE)
B (NE)
antikorupcinę) programą (ar panašų dokumentą)?)
2. kl Atviras klausimas: Kas atsakingas už tokios institucinės kovos su korupcija (antikorupcinės) programos (ar kito analogiško turinio dokumento) sukūrimą ir
įgyvendinimą?
3. (Ar Jūsų darbuotojai yra informuoti apie institucijoje vykdomą kovos su korupcija (antikorupcinę)
programą?)
4. (Kiek pajėgumų Jūsų institucijoje yra numatyta įgyvendinti tokios programos priemones ir kitas antikorupcines iniciatyvas 2012
metais?):
4.1. Kiek etatų arba darbo vietų?
4.2. Kiek skirta lėšų?
5. (Ar Jūsų institucija turėjo kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą 2011?)
5.1. Kiek etatų arba darbo vietų?
5.2. Kiek lėšų?
6. Ar yra numatyta tokia programa 2013?
6.1. Kiek etatų arba darbo vietų numatyta?

6.2. Kiek skirta lėšų?

Ne

-

-

Ne
Specialiai antikorupcinėms priemonėms
įgyvendinti etatai nenumatyti. Kaip atsakingi jų
vykdytojai priskiriami tam tikri struktūriniai
padaliniai, atskiri darbuotojai. Pvz., vienam Seimo
kanceliarijos tarnautojui yra priskirta Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų įgyvendinimo prieţiūra, t.y.,
Seimo kanceliarijos tarnautojų privačių interesų
deklaracijų priėmimas, saugojimas ir tarnautojų
konsultavimas.
Lėšos numatomos tik mokymams korupcijos
prevencijos tematika iš kvalifikacijos tobulinimui
skirtų lėšų. Kitos priemonės (pvz. informacijos
skelbimas internetiniame tinklapyje apie
vykdomus viešuosius pirkimus, siekiant uţtikrinti
skaidrumą, valstybės tarnautojų atsakomybės
didinimas, derinant viešuosius ir privačiuosius
interesus, informacijos viešinimas, skundų
priėmimas ir pan.) nereikalauja papildomų

-

-

-

-
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biudţeto lėšų ir yra vykdomos turimais įstaigos
ištekliais.
-

6.3. Programa numatyta, bet nesukonkretinta
7. Atviras klausimas: Kiek, Jūsų manymu, reikalinga tokia kovos su korupcija/antikorupcinė programa?
8. Kaip Jūs vertinate Jūsų institucijoje taikomų
4
antikorupcinių priemonių efektyvumą?
(pasirinkite vertinimą, kai 1 – visiškai neefektyvu, o 5 –
labai efektyvu)
9. Kokias antikorupcines veiklas vykdo Jūsų
A,B,C,D
institucija? (galima pažymėti daugiau nei vieną
(A -„Karštoji“/pagalbos linija, B- Antikorupciniai
variantą)
mokymai darbuotojams, C -Darbuotojų pranešimų

priėmimas institucijos viduje, D- Piliečių skundų,
pranešimų priėmimas,)

-

-

4

-

A,B,D,E, Kita
(A „Karštoji“/pagalbos
linija, BAntikorupciniai
mokymai
darbuotojams, DPiliečių skundų,
pranešimų
priėmimas, E- Piliečių
informavimas)

-
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Ministerijos
Iš viso 14. Atsiuntė 13. Neatsiuntė 1.
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A (TAIP)

Neţinau

B (NE)

Iš viso nesiuntė

1. (Ar Jūsų institucija turi
12
1
0
Ţemės ūkio ministerija (ŢŪM)
kovos su korupcija (arba
antikorupcinę) programą (ar
panašų dokumentą)?)
2. kl Atviras klausimas: Kas atsakingas už tokios institucinės kovos su korupcija (antikorupcinės) programos (ar kito analogiško turinio dokumento) sukūrimą ir įgyvendinimą?

3. (Ar Jūsų darbuotojai yra
informuoti apie institucijoje
vykdomą kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą?)

A (Informuoti visi)

B (Informuota
didţioji dalis
darbuotojų)

C Informuojama tam
tikra darbuotojų dalis

D Nėra
informuoti

E (kita)

-

Iš viso nesiuntė

10

1

0

0

1

1

ŢŪM

4 (Kiek pajėgumų Jūsų institucijoje yra numatyta įgyvendinti tokios programos priemones ir kitas antikorupcines iniciatyvas 2012 metais?):
4.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?
4.2. Kiek skirta lėšų?

5. (Ar Jūsų institucija turėjo
kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą
2011?)
5.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?

5.2. Kiek lėšų?

6. Ar yra numatyta tokia
programa 2013?

6.1. Kiek etatų arba darbo
vietų numatyta?

0 (etatų) – 5; 0,25 etato – 1; 3 etatai – 1; 5 etatai – 1; 18 etatų – 1; “Daug” – 1; “Konkrečiai nenustatyta“ – 1; Tuščia
– 1 („atsakingi yra ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie ministerijos“); Brūkšnelis – 1 (skaičiavome
kaip neigiamą atsakymą)
0 (lėšų) – 4; 12 tūkst. – 1; „Konkrečiai nenustatyta“ – 1; Brūkšneliai – 2 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą); „Iš
bendrų lėšų“ – 1; „Sunku pasakyti“ – 2, Iš valstybės įstaigoms, atsakingoms uţ programos priemonių įgyvendinimą,
patvirtintų bendrųjų valstybės biudţeto asignavimų- 1, „Tik darbuotojų Darbo uţmokestis, papildomai lėšų neskirta“
-1
Taip – 12, brūkšnelis -1 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą)

0 etato – 5; 0,25 etato– 1; 3etato – 1; 5 etato– 1; 18 etatų – 2; Tuščia – 1 (susisiekimo min – „Uţ kovos su korupcija
programos ir įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą atsakingi yra Susisiekimo ministerijos administracijos
padaliniai, įstaigos prie ministerijos.“); Brūkšneliai – 1 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), „Konkrečiai
nenustatyta“ - 1
0 LTL– 3; 1060 LTL– 1; „Iš bendrų lėšų“ – 1; „Tik darbuotojai du“ – 1; Konkrečiai nenustatyta – 1; Sunku
nustatyti/pasakyti 2;
Tuščia – 1 (susisiekimo min. – „Programa įgyvendinama iš valstybės įstaigoms, atsakingoms uţ programos
priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų valstybės biudţeto asignavimų. Uţ reikalingų lėšų planavimą pagal
kompetenciją atsako atitinkamos programos plane nurodytos įstaigos.“); Brūkšneliai – 3 (skaičiavome kaip neigiamą
atsakymą)
Taip – 8; Ne – 2; Tuščia – 1 (susisiekimo min. –„Programa įgyvendinama iš valstybės įstaigoms, atsakingoms uţ
programos priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų valstybės biudţeto asignavimų. Uţ reikalingų lėšų
planavimą pagal kompetenciją atsako atitinkamos programos plane nurodytos įstaigos“);Brūkšneliai – 2
(skaičiavome kaip neigiamą atsakymą)
0 etato– 4; 0,25 etato – 1; 3 etato – 2; 18 etato– 1; Tuščia – 1 (energetikos); Brūkšneliai – 4 (skaičiavome kaip
neigiamą atsakymą)

Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
Iš viso
nesiuntė
ŢŪM

Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
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6.2. kiek lėšų?

0 LTL– 3; „Tik darbuotojų du“ – 1; Sunku nustatyti – 1; Iš bendrų lėšų – 1; Brūkšneliai – 6 (skaičiavome kaip
neigiamą atsakymą); Tuščia – 1

6.3. Programa numatyta, bet
nesukonkretinta

Taip – 2; „Programa sukonkretinta“ – 1; Brūkšneliai – 8 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą); Tuščia – 2

Iš viso
nesiuntė
ŢŪM
Iš viso
nesiuntė
ŢŪM

7. Atviras klausimas: Kiek, Jūsų manymu, reikalinga tokia kovos su korupcija/antikorupcinė programa?
8. Kaip Jūs vertinate Jūsų
institucijoje taikomų
antikorupcinių priemonių
efektyvumą?
(pasirinkite vertinimą, kai 1 –
visiškai neefektyvu, o 5 –
labai efektyvu)

9. Kokias antikorupcines
veiklas vykdo Jūsų
institucija? (galima pažymėti
daugiau nei vieną variantą)

3 balai – 1, 4 balai – 11, „Sunku pasakyti“ – 1,

Iš viso
nesiuntė
ŢŪM

A
„Karštoji“/pagalbos
linija

B Antikorupciniai
mokymai darbuotojams
(kaip daţnai?)

C Darbuotojų
pranešimų
priėmimas
institucijos viduje

D Piliečių skundų,
pranešimų
priėmimas

E Piliečių
informavimas

F

Kita

6

11

9

12

10

2

1

Iš viso
nesiuntė
ŢŪM

7

Įstaigos prie ministerijų.
Iš viso 118. Atsiuntė 92. Neatsiuntė 26.
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1. (Ar Jūsų institucija turi kovos
su korupcija (arba
antikorupcinę) programą (ar
panašų dokumentą)?)

A Taip

B Ne

-

76

14

2

Iš viso
nesiuntė
26

2. kl Atviras klausimas: Kas atsakingas už tokios institucinės kovos su korupcija (antikorupcinės) programos (ar kito analogiško turinio dokumento) sukūrimą ir
įgyvendinimą?
A Informuoti visi
B Informuota didţioji
C informuota tam
D Nėra
E
dalis
tikra dalis
informuoti
3. (Ar Jūsų darbuotojai yra
informuoti apie institucijoje
vykdomą kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą?)
4. (Kiek pajėgumų Jūsų
institucijoje yra numatyta
įgyvendinti tokios programos
priemones ir kitas
antikorupcines iniciatyvas 2012
metais?)
4.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?

48

0 etatų -25, nesukonkretino -2, nenumatyta -2, 7 etatai -1, 9 etatai - 1, 11 etatų-3,
1etatas -3, 3 etatai - 1, 0,3 etato -1, 10 etatų -1, 0,1 etato -1, 2 etatai -5, 2 ir 1/3etato-1,
0,25 etato-2, 32 etatai-1, 5 etatai -2, 0,5 etato-1, 0,25 etato-1, 6 etatai -2, 26 etatai -1,
brūkšniai -32 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą).

Iš viso nesiuntė 26

4.2. Kiek skirta lėšų?

O LTL-41, 4233,7 tukst. LTL, 106 920 LTL, 640 LTL, 18 000 LTL, 4500 LTL, 21000 LTL,
0,372 tukst. LTL, 10 000 LTL, 837 LTL, 1080 LTL,nesukonkretino -1, „lėšos
mokymams“-1, brūkšniai – 37 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), neatsakė -1.

Iš viso nesiuntė 26

Taip

Ne

-

Neatsakė

59

5

27

1

5. (Ar Jūsų institucija turėjo
kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą
2011?)
5.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?
5.2. Kiek lėšų?

6. Ar yra numatyta tokia
programa 2013?
6.1. Kiek etatų arba darbo vietų
numatyta?

6

18

0

3

Brūkšniai – 38 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą); 0 etatų -23; 1 etatas - 6; 2etatai 5; įvairūs ats(neig) - 3; 0,3 etati - 1; 26 etatai - 1; 2 1/3 etato - 1; 5 etatai - 1; 0,25 etato 1; >30 etato - 1; 10 etatų - 1; 11 etatų - 3; 117 etatų - 1; 0,5 etato -1; 5 neatsakė
Brūkšniai – 37 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),; neatsakė - 1; 0 LTL- 39; 837LTL
- 1; 800LTL - 1; 4650,3 tūkst LTL, 2300 LTL, 106920LTL - 1; 7000LTL - 1; 372LTL - 1;
42000LTL - 1; 2000LTL - 1; „nesukonkretinta“, „lėšos mokymams“, „nenumatyta“, „nėra“
Taip - 34; ne - 10; brūkšniai – 42 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą); 4 - įvairūs
ats(neigiami); neatsakė -2
Brūkšniai – 63 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),; 0 etatų- 11; 0,1 etato- 1; 0,3
etato - 1; 26 etatai - 1; 5 etatai - 2; 2 etatai - 1; 3 etatai - 1; 1 etatas- 3; 11 etatų -1,
nenumatyta - 1; departamento valstybės tarnautojai – 1, kol kas sunku pasakyti,

Iš viso
nesiuntė
26

18

Iš viso nesiuntė
26

Iš viso nesiuntė 26
Iš viso nesiuntė 26
Iš viso nesiuntė 26
Iš viso nesiuntė 26
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6.2. Kiek lėšų numatyta?
6.3. Programa numatyta, bet
nesukonkretinta

konkrečiai nenumatyta, taip -2
Brūkšniai – 65 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),;0 - 20; 837 LTL- 1;kiti ats – 6 (5
neig, 1 teig)
taip - 18; brūkšniai- 64 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą); ne - 4, neatsakė - 6

Iš viso nesiuntė 26
Iš viso nesiuntė 26

7. Atviras klausimas: Kiek, Jūsų manymu, reikalinga tokia kovos su korupcija/antikorupcinė programa?
8. Kaip Jūs vertinate Jūsų
institucijoje taikomų
antikorupcinių priemonių
efektyvumą?
(pasirinkite vertinimą, kai 1 –
visiškai neefektyvu, o 5 – labai
efektyvu)

9. Kokias antikorupcines
veiklas vykdo Jūsų institucija?
(galima pažymėti daugiau nei
vieną variantą)

Iš viso nesiuntė 26

Sunku pasakyti - 22; 5 balai -15; 4 balai- 38; 3 balai - 10; 2 balai-2;brūkšniai -5
(skaičiavome kaip neigiamą atsakymą).

A
„Karštoji“/pagalb
os linija

B Antikorupciniai
mokymai
darbuotojams
(kaip daţnai?)

C Darbuotojų
pranešimų
priėmimas
institucijos viduje

D Piliečių
skundų,
pranešimų
priėmimas

E Piliečių
informavi
mas

kita

-

39

65

60

74

53

7

3

Iš viso nesiuntė
26

10

Institucijos prie Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Iš viso 38. Atsiuntė 36 . Neatsiuntė 2.
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1. (Ar Jūsų institucija turi
kovos su korupcija (arba
antikorupcinę) programą (ar
panašų dokumentą)?)

A (TAIP)

B (NE)

Brūkšnys

Iš viso nesiuntė

11

22

3

2 (Lietuvos mokslo taryba, Seimo kontrolierių
įstaiga)

2. kl Atviras klausimas: Kas atsakingas už tokios institucinės kovos su korupcija (antikorupcinės) programos (ar kito analogiško turinio dokumento) sukūrimą ir
įgyvendinimą?
A (Informuoti visi)
B (Informuota
C (Informuota tam
Iš viso nesiuntė 2 (Lietuvos mokslo taryba, Seimo
didţioji dalis
tikra darbuotojų
kontrolierių įstaiga)
darbuotojų)
dalis)
3. (Ar Jūsų darbuotojai yra
informuoti apie institucijoje
vykdomą kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą?)
4. (Kiek pajėgumų Jūsų
institucijoje yra numatyta
įgyvendinti tokios programos
priemones ir kitas
antikorupcines iniciatyvas
2012 metais?)
4.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?

4.2. Kiek skirta lėšų?

10

Nėra

Nėra

26
Iš viso nesiuntė 2 (Lietuvos mokslo taryba,
Seimo kontrolierių įstaiga)

Brūkšniai – 26 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą);
0 etatų – 3; Dirba 17 valstybės tarnautojai, 6 darbuotojai -1; 1,2 etato - 1, 5 etatai (komisijos nariai, ne pagrindinės funkcijos) 1; 2 etatai- 1, 8 etatai- 1.
Tokių duomenų neturi, nesukonkretinusi – 2.
Brūkšniai – 28 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą);
O Lt- 4, biudţeto asignavimai –1, iš bendrų lėšų – 1.
Tokių duomenų neturi, nesukonkretinusi – 2.

5. (Ar Jūsų institucija turėjo kovos su korupcija (antikorupcinę) programą 2011?)
5.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?
5.2. Kiek lėšų?

6. Ar yra numatyta tokia
programa 2013?
6.1. Kiek etatų arba darbo vietų
numatyta?
6.2. Kiek lėšų?

Brūkšniai – 26 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą);
0- 4, 8 etatai-1; 5 etatai - 1; 2 etatai- 1.
Tokių duomenų neturi, nesukonkretinusi – 2.
Brūkšniai – 26 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),
0 etatų – 3; Biudţeto asignavimai- 1; Iš bendrų lėšų -1;
Tokių duomenų neturi, nesukonkretinusi – 2.
Brūkšniai – 22 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), Taip-5, Ne-7.
Tokių duomenų neturi – 1
Brūkšniai – 30 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),
8 etatai-1; 1,2 etatai – 1; 0-2 etatai- 2;
Tokių duomenų neturi – 1.
Brūkšniai – 32 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),
Biudţeto asignavimai- 1,
Tokių duomenų neturi – 1
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6.3. Programa numatyta, bet
nesukonkretinta

Brūkšniai – 26 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą),
Taip-8, (Programa numatyta, bet nesukonkretinta 2013 m. planuojama atlikti korupcijos tikimybės nustatymą ir parengtas
motyvuotos įšvados projektą. Dėl programos poreikio bus priimamas sprendimas atsiţvelgiant į korupcijos tikimybės
nustatymo rezultatus ir parengtą motyvuotą išvados projektą- Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija).
Tokių duomenų neturi – LR Prokuratūra.

7. Atviras klausimas: Kiek, Jūsų manymu, reikalinga tokia kovos su korupcija/antikorupcinė programa?
8. Kaip Jūs vertinate Jūsų
institucijoje taikomų
antikorupcinių priemonių
efektyvumą?
(pasirinkite vertinimą, kai 1 –
visiškai neefektyvu, o 5 – labai
efektyvu)

9. Kokias antikorupcines
veiklas vykdo Jūsų institucija?
(galima pažymėti daugiau nei
vieną variantą)

Sunku pasakyti-8, „5“-5; „4„- 11, „3“-1;
Brūkšnys-11(neįvardino).

A „Karštoji“/pagalbos
linija

B Antikorupciniai
mokymai darbuotojams
(kaip daţnai?)

C Darbuotojų
pranešimų priėmimas
institucijos viduje

D Piliečių skundų,
pranešimų priėmimas

E Piliečių
informavimas

Kita

Brūkšnys

8

13

16

23

16

5

6

13

Savivaldybės
Iš viso 60. Atsiuntė 55 . Neatsiuntė 5.
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A (TAIP)

B (NE)

Iš viso nesiuntė

1. (Ar Jūsų institucija turi
53
2
5 (Trakų raj., Švenčionių raj., Šiaulių m.,Neringos, Kelmės raj. savivaldybės).
kovos su korupcija (arba
antikorupcinę) programą
(ar panašų dokumentą)?)
2. kl Atviras klausimas: Kas atsakingas už tokios institucinės kovos su korupcija (antikorupcinės) programos (ar kito analogiško turinio dokumento) sukūrimą ir įgyvendinimą?

3. (Ar Jūsų darbuotojai yra
informuoti apie institucijoje
vykdomą kovos su
korupcija (antikorupcinę)
programą?)
4. (Kiek pajėgumų Jūsų
institucijoje yra numatyta
įgyvendinti tokios
programos priemones ir
kitas antikorupcines
iniciatyvas 2012 metais?)
4.1. Kiek etatų arba darbo
vietų?
4.2. Kiek skirta lėšų?
5. (Ar Jūsų institucija turėjo
kovos su korupcija
(antikorupcinę) programą
2011?)
5.1 Kiek etatų arba darbo
vietų?
5.2 Kiek lėšų?
6. Ar yra numatyta tokia
programa 2013?
6.1. Kiek etatų arba darbo
vietų numatyta?
6.2. kiek lėšų?
6.3. Programa numatyta,
bet nesukonkretinta

A (Informuoti visi)

B (Informuota
didţioji dalis
darbuotojų)

46

6

C (Informuota tam
tikra darbuotojų
dalis)

D Nėra
informuoti

E Kita

0

-

Iš viso nesiuntė

3

5

Brūkšnių 17 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), 1 etatas -10, 0 etatų -24, 0,5 etato – 2, ¼ etato -1,
1/10 etato -1
Brūkšnių -15 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), O LTL -28, TAIP -1, „nėra paskaičiuota“ - 1 , sumas
nurodė -9, „iš bendrų asignavimų“ – 1
„Turėjo“ -1, 0-1, TAIP -37, NE-1, brūkšniai – 14 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), Nėra -1

Iš viso nesiuntė 5

0 etatų -26, brūkšniai – 18 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), 1 etatas -9, 32 etatai - Rietavas, 0,5
etato - Šilutė
Brūkšniai -17 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), 0 LTL - 26, sumas nurodė -9, „iš bendrų
asignavimų“-1, nėra paskaičiuota-1, neskirta-1
Taip -27, Ne- 2, „Neaišku“-1, „Nėra“ -3, Brūkšniai – 22 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą).

Iš viso nesiuntė 5

1 etatas -4, 0,5 etato -2, 0 etato-134, brūkšniai -31 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), Akmenė nepaţymėjo, neaišku/nenumatyta/nėra ţinoma -3
Brūkšniai-28 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), 0 LTL -15, sumas nurodė -5,taip-1, nėra ţinoma-1,
nėra-1, nenumatyta-1, nėra paskaičiuota-1, kol kas neaišku -1, nepaţymėjo - 1
0-1, „neaišku“-1, „taip“-10, brūkšniai-40 (skaičiavome kaip neigiamą atsakymą), „neaišku“ -1,
nepaţymejo -1, ne-1

Iš viso nesiuntė 5

7. Atviras klausimas: Kiek, Jūsų manymu, reikalinga tokia kovos su korupcija/antikorupcinė programa?
8. Kaip Jūs vertinate Jūsų
Sunku pasakyti - 9, 1 balas -2, 2 balai - 2, 3 balai - 15, 4 balai institucijoje taikomų
antikorupcinių priemonių
efektyvumą?

24, 5 balai – 2, brūkšnys - 1

Iš viso nesiuntė 5
Iš viso nesiuntė 5

Iš viso nesiuntė 5
Iš viso nesiuntė 5

Iš viso nesiuntė 5
Iš viso nesiuntė 5
Iš viso nesiuntė 5

15

(pasirinkite vertinimą, kai 1
– visiškai neefektyvu, o 5 –
labai efektyvu)

9. Kokias antikorupcines
veiklas vykdo Jūsų
institucija? (galima
pažymėti daugiau nei vieną
variantą)

A „Karštoji“/pagalbos linija

B Antikorupciniai mokymai
darbuotojams (kaip daţnai?)

26

40

C Darbuotojų pranešimų
priėmimas institucijos
viduje

31

D Piliečių skundų,
pranešimų priėmimas

E Piliečių
informavimas

48

43

Iš viso nesiuntė 5
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