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VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau –

VMU), siekdama kurti įmonėje 

antikorupcinę aplinką, stebėti ir 

vertinti darbuotojų toleranciją 

korupcijai, didinti visuomenės 

pasitikėjimą ja, 2020 m. atliko 

kasmetinį darbuotojų tolerancijos 

korupcijai tyrimą. 

TYRIMO TIKSLAS Nustatyti VMU darbuotojų bendrą požiūrį į

korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys, jų

patirtį ir santykį su tokio pobūdžio apraiškomis

TYRIMO TRUKMĖ Anketą buvo galima užpildyti nuo 2020-11-24

iki 2020-11-27

TYRIMO BŪDAS Anoniminė anketa, kurią sudarė16 klausimų:

- 2 klausimai susiję su informacija apie 

respondentus;

- 13 klausimų susiję su respondentų požiūriu į 

korupciją ir informuotumu šioje srityje;

- 1 atviras klausimas, skirtas pateikti 

pasiūlymus, pastabas.

TYRIMO DALYVIAI Anoniminė anketa buvo išsiųsta visiems VMU

darbuotojams, turinčius darbinius

elektroninius paštus (apie 1546 asmenų).



I DALIS
INFORMACIJA APIE APKLAUSOS DALYVIUS IR DALYVAVIMO AKTYVUMĄ

Anoniminė anketa buvo pateikta 1546 VMU darbuotojams.

Ją užpildė 565 darbuotojai, kas sudaro 37 proc., o

anketos neužpildė 981, t. y. 63 proc. darbuotojų.

Pastebėtina, jog 2020 m. darbuotojų aktyvumas buvo
didesnis nei 2019 m., kai pateiktą anketą užpildė tik 296

VMU darbuotojai.
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VMU darbuotojai, kurie neužpildė anketą

VMU darbuotojai, užpildę anketą



Apklausoje dalyvavusių darbuotojų amžius

nuosekliai pasiskirstęs nuo jauniausių iki

vyresnių darbuotojų.

Iki 30 metų amžiaus dalyvavo – 62, nuo 31 iki
40 metų – 119, nuo 41 iki 50 m. – 165, daugiau

kaip 51 metų – 219 darbuotojų.

Didesnę dalį sudaro apklausoje dalyvavę

darbuotojai, VMU dirbantys daugiau kaip 10

metų (376 darbuotojai), o kitų apklausos

dalyvių darbo stažas VMU pasiskirstęs

daugmaž tolygiai: iki 2 metų – 51, nuo 2 iki 5
metų – 81, nuo 5 iki 10 metų – 57 darbuotojai.
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II DALIS
VMU DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ IR KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

60 darbuotojų pasirinko atsakymą, kad jiems niekas nepateikė informacijos

apie VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

56 darbuotojai nurodė, kad jiems tiesiog tai nerūpi, nes tai nesusiję su jų
tiesioginiu darbu.

47 darbuotojai nurodė, kad nežino kur tokios informacijos ieškoti.

17 darbuotojų teigė nežinantys apie tai, kad VMU yra vykdoma korupcijos

prevencija.

Paklausus darbuotojų ar jiems žinoma apie VMU vykdomas korupcijos

prevencijos priemones, teigiamai atsakė 483 darbuotojai, kas sudaro 85 proc.
atsakymus pateikusių darbuotojų. Tačiau dar 82 darbuotojai (15 proc.) teigia,
kad nieko nežino apie VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Siekiant nustatyti kodėl daliai VMU darbuotojų nėra žinoma apie VMU

vykdomas korupcijos prevencijos priemones, darbuotojų, neigiamai atsakiusių į
aukščiau nurodytą klausimą, buvo prašoma nurodyti to galimas priežastis.
Atsakant į šį klausimą buvo galima nurodyti kelias tai lemiančias priežastis.
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Kaip kitas priežastis VMU darbuotojai nurodė: 

• perskaitau ir pamirštu;

• stengiuosi, jog tai būtų neaktualus klausimas;

• visi ir taip žino, kad tai yra blogai;

• nėra aiškiai struktūrizuoto, koncentruoto į vieną vietą, lengvai 
prieinamo ir randamo informacijos šaltinio; 

• žinau tiek, kiek gaunu į el. paštą, ar iš spaudos; 

• neaktualu, nesidomiu; 

• kiekvienas padalinys vykdo savo prevencines priemones, 

nesidomėjau šiuo klausimu; 

• viskas deklaratyvu; 

• yra žinomos, bet ne visos ir kt.

Darbuotojų nurodytos priežastys, kodėl dalis jų nežino apie 

VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones

Darbuotojų atsakymai parodė, kad būtina didinti VMU vykdomų

korupcijos prevencijos priemonių žinomumą, didinti
informacijos sklaidą bei didinti pačių darbuotojų sąmoningumą
korupcijos prevencijos srityje.

Apklausos metu darbuotojų, kurie teigė, kad jiems žinoma apie
VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones, buvo

prašomašias priemones išvardinti.



Darbuotojai įvardino šias korupcijos prevencijos 
priemones: 

o korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas įmonės veiklos srityse, kuriose gali

egzistuoti didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

o padalinių vadovų vidaus kontrolės sistema;

o sąlygų korupcijai pasireikšti mažinimas;

o diegiamaAntikorupcinė vadybos sistema;

o rizikos veiksnių nustatymas ir kontrolės planai;

o informacijos apie asmenį, kuris ketina eiti tam tikras pareigas, pateikimas;

o Pasitikėjimo linija;

o Vidinių pranešimų kanalas;

o direktoriaus patvirtinti įsakymai ir kiti teisės aktai, aprašai, taisyklės;

o kovos su korupcija programa;

o Dovanų politika;

o Darbuotojų etikos kodeksas;

o privačių interesų deklaravimas;

o padalinių kontrolė;

o nustatytų korupcijos atvejų viešinimas;

o informacijos teikimas internete apie korupcijos prevenciją;

o neplaniniai operatyvūs veiklos tikrinimai; 

o kuro kontrolės sistemos kontrolė; 

o privačių interesų deklaravimas, mokymai, švietimas, anketavimas toje srityje;

o bendradarbiavimas su kitomis institucijomis korupcijos prevencijos srityje ir kt.

Tarp šių išvardintų korupcijos prevencijos priemonių buvo

nurodyta, kad tai:

o asmuo turintis viešojo administravimo funkciją gauna

tiesiogine naudą pinigais arba paslaugomis sau ar savo
šeimai;

o priima sprendimus naudos sau principu arba nevykdo
kontrolės funkcijas, kurių pasėkoje gauna bet kokią
naudą sau;

o neskaidrus lėšų, turto naudojimas;

o piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi;

o tarnybinių automobilių naudojimas ne darbo reikmėms;

o viešų interesų pažeidimas;

o materialinių vertybių naudojimas ir apskaita, miško

produkcijos realizavimas;

o kuro naudojimas.

Šie atsakymai parodė, kad ne visi darbuotojai tiksliai
supranta ir atskiria kas yra korupcijos prevencijos

priemonės, o kas yra galimos korupcijos atvejis ar kokiose
srityse buvo taikytos korupcijos prevencijos priemonės.

.



Į klausimą – ar manote, kad VMU reikalinga vykdyti

korupcijos prevencijos priemones, teigiamai atsakė

457 (81 proc.) darbuotojų, nežinantys – 78 (14 proc.)

darbuotojai, o neigiamai atsakė 30 darbuotojų, kurie

sudaro 5 proc. visų užpildžiusių anketą.

Apklausos metu darbuotojų buvo pasiteirauta, - ar

jiems žinoma, kad VMU yra diegiama Antikorupcinė

vadybos sistema. Didžioji dalis apklaustųjų - 358 (63

proc.) darbuotojai, atsakė, kad nežino, o teigiamai

atsakė 207 (37 proc.) darbuotojų.
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Siekiant išsiaiškinti VMU internetinės svetainės skilties

„Korupcijos prevencija“ žinomumą ir skaitomumą darbuotojų
tarpe, buvo darbuotojų klausima, - ar jūs esate susipažinę su
VMU interneto svetainėje esančios skilties „Korupcijos

prevencija“ turiniu? Teigiamai atsakė 428 (76 proc.) apklaustųjų
iš kurių dalis nurodė, kad yra susipažinę ne su visu turiniu.

Neigiamai atsakė – 137 (24 proc.) darbuotojai.

Apklausos metu darbuotojų buvo klausiama, ar darbuotojai

mano, jog VMU veikloje yra tikimybė korupcijai pasireikšti. Taip
pat buvo prašoma nurodyti VMU veiklos sritį ar procesą, kur jų
nuomone, gali pasireikšti korupcija.

Teigiamai atsakė 93 darbuotojai, o neigiamai – 256 darbuotojai.

Nors nežiūrint į tai, kad 93 darbuotojai nurodė, kad yra tikimybė
korupcijai pasireikšti, tačiau sritis, kuriose, darbuotojų nuomone,
gali korupcija pasireikšti, nurodė 216 darbuotojų.

Taip 34%

Ne 24%

Ne su visu 
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Darbuotojai, susipažinę su VMU internetinės 
svetainės skilties "Korupcijos prevencija" 
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o viešieji pirkimai;

o prekyba mediena;
o medienos ruoša;
o medienos gamyba ir apskaita;

o kirtimai, 
o darbuotojų įdarbinimas ir ypatingai kuo aukštesnio lygmens darbuotojo 

priėmimas į pareigas;
o skyrimas į aukštesnes pareigas;
o turto pirkimas;

o transporto priemonių kuras;
o darbų apskaita;

o VMU išteklių naudojimo srityje;
o miškininkystės rangovų darbų apskaita ir priėmimas;
o paslaugų darbams vykdyti su rangovais konkursai;

o biržių paskirstymas;
o nenukirsto valstybinio miško pardavimas;

o išlaidavimas medienos sortimentais;
o kelių tiesimas ir remontas;
o gamtos apsauga (žalos aplinkai ir valstybinio miško valdytojo turtui 

tyrimas);
o valstybinių miškų pareigūnų tyrimai;

o sodmenų realizacija;
o medžioklė;
o valstybinės žemės naudojimas ir kt.

Darbuotojų nurodytos VMU veiklos sritys ir procesai, 

kuriuose jų nuomone, gali pasireikšti korupcijos atvejai:



Įrašydami kitas priežastis, darbuotojai nurodė:

o mentalitetas, nesąžiningumas;

o per didelės teritorijos, todėl neįmanoma kontrolė;

o verslo įtaka politiniams sprendimams;

o godumas, asmens būdo savybės;

o valstybės politikų kišimasis į VMU veiklą;

o ydinga medienos prekybos sistema, kai vienas priima ir išlaiduoją 

medieną;

o nepasitikėjimas;

o darbuotojų žema kompetencija ir intelektas;

o darbuotojų trūkumas;

o per didelis kiekis teisės aktų;

o per didelis darbo krūvis ir kt.

Darbuotojų, pasisakiusių apie tai, kokios priežastys gali 

įtakoti korupcijos pasireiškimo tikimybę VMU, atsakymai 
pasiskirstė taip:

o mažas atlyginimas – 336;

o darbuotojai nemotyvuojami – 229;

o „seni ryšiai, įpročiai ir aplinkos spaudimas – 199;

o teisės aktų neaiškumas ir spragos – 137;

o per maža kontrolė – 66;

o lengva nepastebėtam pasinaudoti padėtimi – 62;

o nebaudžiamumas – 61;

o vadovai toleruoja neteisėtus atvejus – 41 darbuotojas. 
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Didesniosios daugumos dalyvavusių asmenų požiūris į

korupciją yra neigiamas. Apie žinomus korupcijos atvejus
praneštų 57 proc. darbuotojų, 40 proc. darbuotojų nurodė, jog
tai priklausytų nuo tam tikrų aplinkybių. Apie žinomus

korupcijos atvejus nepraneštų 3 proc. darbuotojų.

Ar praneštų apie žinomą korupcijos atvejį?

47 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų nurodė, kad jie apie

korupciją praneštų:

o tiesioginiams vadovui – 226

o Prevencijos skyriui - 148

o VMU vadovybei - 51

o policijai - 34

o Specialiųjų tyrimų tarnybai – 22

Darbuotojų paprašius nurodyti priežastį, dėl kurios jie nepraneštų

apie korupcijos atvejus, atsakymai pasiskirstė taip:

o nėra įsitikinę, kad tai korupcijos atvejis – 179

o bijo nukentėti – 102

o nemato prasmės, nes vis tiek niekas nepasikeis – 69

o nenori sukelti kitiems rūpesčių – 48

o nežino, kur pranešti – 9
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Nurodant kitas priežastis darbuotojai atskleidė savo nepasitikėjimą ir 

saugumo neužtikrintumą tokioje situacijoje ir to priežastis:

o neužtikrinus pranešėjo anonimiškumo galima patirti psichologinį smurtą;

o grėsmė prarasti darbo vietą;

o blogi santykiai su bendradarbiais;

o nežinojimas ar asmuo, kuriam galimai praneštum, nėra įsitraukęs į 

korupciją;

o reikia būti garantuotam dėl fakto, nes gali nukentėti žmonės;

o mano, kad tikrai nukentėtų, nes neaišku iki kokio aukštesnes pareigas 

užimančio asmens tai daroma ar liepta;

o korupciją panaikins tik pasaulio tvanas ir t.t.



Apie 18 proc. visų apklausoje dalyvavusių asmenų

nurodė, kad jiems yra tekę susidurti su korupcijos

apraiškomis darbe.

Teigiamai (yra tekę susidurti) atsakė 100 darbuotojų,

neigiamai (nesusidūrė) – 465.

Iš šių darbuotojų 25 (4 proc.) nurodė, kad jiems buvo

siūloma papildomai atsilyginti.

Ar susidūrėte su korupcijos apraiškomis savo darbe?
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III DALIS
DARBUOTOJŲ PASIŪLYMŲ APŽVALGA

Teikdami pasiūlymus dėl vykdomos korupcijos prevencijos, darbuotojai nurodė, kad 
reikia:

o didinti darbuotojų darbo užmokestį;

o motyvuoti darbuotojus;

o dažniau vykdyti švietimą korupcijos 

prevencijos temomis (skaidrės, 

atmintinės, seminarai, 

rekomendacijos, paaiškinimai, 

draugiška pagalba, konsultacijos, 

hipotetinių situacijų ir teisingo elgesio 

pavyzdžių pateikimas ir pan.) ir ne tik 

vadovams;

o viešinti informaciją visoje Lietuvoje 

apie VMU netoleranciją korupcijai;

o viešinti darbuotojų pažeidimus;

o kurti aiškesnius teisės aktus;

o mažinti medienos matavimų perteklinį 

reglamentavimą;

o skatinti asmenis atskleidusius 

korupcijos atvejus;

o darbuotojų atnaujinimas („šviežio 

kraujo“ įliejimas);

o taikyti savalaikes prevencines 

priemones;

o stiprinti kontrolę apvalios medienos 

pardavimuose ir medienos 

sandėliuose;

o steigti mobilias grupes dėl medienos 

apsaugos;

o labiau analizuoti Miško skaitą;

o sudarinėti medienos sutartis su 

perdirbėjais, o ne vežėjais;

o keisti medienos gabenimo tvarką;

o grąžinti medienos realizavimą 

girininkijos darbuotojams;

o įvesti padalinių metinių (pusmetinių ar 

ketvirčių) pagamintos medienos 

palyginimus, pagal padaringuma, 

sortimentus ir iškertamą turį;

o vykdyti medienos inventorizaciją ir 

neplaninius patikrinimus visos urėdijos 

mastu, kai vieno padalinio darbuotojai 

tikrina kito padalinio darbuotojų turimą 

medieną, vieną dieną;

o kelius remontuoti savo resursais, o ne 

rangovais, o su rangovais sudaryti kur 

kas griežtesnes sutartis;

o įdiegti į motorinius įrankius 

(grandininius pjūklus, krūmapjoves ir 

pan.) panašią stebėjimo sistemą kaip 

automobiliuose, kad matytųsi 

sunaudotas kuras, darbo valandos, 

buvimo vieta ir pan.;

o peržiūrėti didžiausios vertės pirkimus;

o vykdyti įmonių, dalyvaujančių VMU 

skelbiamuose viešuosiuose 

pirkimuose, apklausas;

o mažiau gąsdinti ir nepasitikėti 

darbuotojais;

o rizikingose srityse dirbančius 

darbuotojus supažindinti su rizikos 

faktorių atmintine;

o daugiau komunikacijos apie 

numatomas ar vykdomas priemones 

su paaiškinimais, dėl kokių priežasčių 

tai daroma ir kokio rezultato siekiama;

o užtikrinti apie korupcijos atvejus 

pranešusių žmonių anonimiškumą;

o inovacijų ir naujų technologijų 

diegimas;

o diegti kontrolės ir stebėjimo sistemas, 

kuriuos greičiau padėtų užfiksuoti 

pažeidėjus;

o toliau vykdyti korupcijos prevenciją, 

nes einame teisinga linkme;

o kita.



IV DALIS 
APKLAUSOS APIBENDRINIMAS

Pirmą kartą 2019 m. vykdytoje apklausoje dalyvavo mažas darbuotojų skaičius – 296, o 2020 m. šis skaičius išaugo iki 565. 

Pagal atskirus pasisakymus apklausoje, galima daryti įžvalgą, kad žemą aktyvumą galimai lėmė šios priežastys:

o baimė, kad nebus užtikrintas anonimiškumas, įsitikinimas, kad jie yra sekami;

o nusivylimas esama situacija ir manymas, kad niekas nepasikeis;

o darbuotojai nemano, kad apklausa gali duoti teigiamų rezultatų, teigia, kad tai laiko švaistymas;

o nesuvokia savo reikšmingumo prisidedant prie korupcijos prevencijos ir įmonės skaidrumo.

Nemažas apklausoje dalyvavusių darbuotojų procentas nėra girdėjęs apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones (15 proc.), 63 proc.

darbuotojų nežino apie VMU diegiamą Antikorupcinę vadybos sistemą, todėl darytina išvada, kad vykdomos priemonės turėtų būti labiau viešinamos.

Daugiausia darbuotojų, kurie nurodė, kad nėra girdėję apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, nurodė priežastį, kad jiems tai neaktualu,

kadangi tai nėra susiję su jų atliekamu tiesioginiu darbu. Manytina, kad siekiant sudominti darbuotojus, tačiau siekiant jų neatitraukti ilgam nuo

tiesioginių užduočių, informaciją apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones galima būtų pateikti suskirsčius ją į atskiras aktualias temas,

pateikiant patrauklesnę vaizdinę / vizualinę medžiagą, parengiant atmintines, nuotolinius mokymus ir pan. Už korupcijos prevencijos vykdymą

teigiamai pasisako 81 proc. apklaustųjų darbuotojų.

Didelė apklaustų darbuotojų dalis (100 darbuotojų - 18 proc.) nurodė, kad buvo susidūrę su korupcijos atvejais savo darbe. 2019 m. taip teigė 24

darbuotojai. 8 proc. darbuotojų buvo siūloma papildomai užsidirbti. 2019 m. taip teigė – 2 darbuotojai. Tačiau manančių, kad VMU gali korupcija

pasireikšti nurodė mažesnis skaičius darbuotojų (93), nei su ja susidūrė.

Ateityje pranešti apie korupcijos apraiškas darbe linkę 57 proc., o priklausomai nuo aplinkybių – dar 40 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų, ir tik

3 proc. apklaustųjų linkę nutylėti apie korupcijos atvejus VMU. Manytina, kad dažnesnis diskutavimas, mokymas korupcijos prevencijos temomis,

skatintų darbuotojus nepalankiau vertinti korupcijos apraiškas ir apie jas pranešti. Todėl reikia didinti švietimą korupcijos prevencijos temomis, aiškinti

kaip atpažinti korupcijos atvejus, kaip elgtis susidūrus su korupcija ir pan. Tokius pageidavimus dažnu atveju savo pasiūlymuose išreiškė ir patys

darbuotojai.

Nemažai darbuotojų nurodė, kad didžiausia rizika korupcijai pasireikšti egzistuoja ne žemiausioje darbuotojų grandyje, o vadovų lygmenyje, todėl

atkreiptinas dėmesys į vadovybės aiškiai išreikštos nepakantumo korupcijai pozicijos svarbą, nepotizmo apraiškų netoleravimą ir priimamų

sprendimų skaidrumą ir aiškumą.



V DALIS 

PASIŪLYMAI 

Siekiant, kad VMU vyktų nuoseklus darbuotojų

elgsenos ir sąmoningumo pokytis bei prevencinės

veiklos pažanga, siūloma:

❖ Didinti darbuotojų švietimą ir informavimą korupcijos 

prevencijos srityje;

❖ Daugiau viešinti informacijos apie vykdomas 

korupcijos prevencijos atvejus ir darbuotojų 
pažeidimus;

❖ Siekti geresnių darbuotojų tolerancijos korupcijai 

tyrimo rezultatų. 


