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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, 2021 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 2021-10-18

iki 2020-11-08

TYRIMO BŪDAS Anoniminė anketa, kurią sudarė 10 klausimų:

- 2 klausimai susiję su informacija apie 

respondentus;

- 6 klausimai susiję su respondentų požiūriu į 

korupciją ir informuotumu šioje srityje;

- 1 atviras klausimas, skirtas pateikti savo 

nuomonę, kokiose įmonės veiklos srityse yra 

didžiausia rizika korupcijai pasireikšti;

- 1 atviras klausimas, skirtas pateikti 

pasiūlymus, pastabas.

TYRIMO DALYVIAI Anoniminė anketa buvo išsiųsta visiems VMU

darbuotojams, turintiems darbinius

elektroninius paštus.



I DALIS
INFORMACIJA APIE APKLAUSOS DALYVIUS IR DALYVAVIMO AKTYVUMĄ

Anoniminę anketą dėl darbuotojų tolerancijos

korupcijai užpildė 579 darbuotojai.

Lyginant su 2019 m. dalyvių skaičius padidėjo 48,9

proc.

Lyginant su 2020 m. - tik 2,4 proc.

Daroma išvada, kad norinčių kalbėti apie korupcijos

problemas skaičius įmonėje 2020-2021 m. lieka

stabilus – tik apie 21 proc. VMU darbuotojų.
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2021 m. apklausoje sudalyvavo 123

vadovai (21 proc.), 444 specialistai (77

proc.) ir 12 darbininkų (2 proc.).

Didesnę dalį apklausoje dalyvavusių

asmenų sudaro darbuotojai, VMU

dirbantys daugiau kaip 20 metų (253

darbuotojai), o kitų apklausos dalyvių

darbo stažas VMU pasiskirstęs

daugmaž tolygiai: iki 4 metų – 126, nuo

5 iki 10 metų – 93, nuo 11 iki 20 metų –

107 darbuotojai.
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II DALIS
ŽINIOS APIE KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

92 proc. atsakymus pateikusių darbuotojų teigia

žinantys apie VMU vykdomas korupcijos prevencijos

priemones - teigiamai atsakė 532 darbuotojai.

8 proc. teigia, kad nieko nežino apie VMU korupcijos
prevencijos priemones - 47 darbuotojai.

Palyginant - 2020 m. teigiamai atsakė 85 proc.

darbuotojų, neigiamai - 15 proc., todėl šiuo metu, 2021

m., sakančių, kad žinomos VMU vykdomos korupcijos

prevencijos priemonės, yra 7 proc. daugiau.
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III DALIS
SUSIDŪRĘ SU KORUPCIJĄ

6 proc. (35 darbuotojai iš 579) nurodė, kad

jiems teko darbe susidurti su korupcijos

atvejais 2021 metais.

2020 m. tai nurodė 100 darbuotojų (18 proc.

apklaustųjų).
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Apklausos metu darbuotojų buvo klausiama, kaip jie mano, ar

VMU yra paplitusi situacija, kai darbuotojams norima

papildomai atsilyginti. Neigiamai atsakė 268 darbuotojai (46

proc.), teigiamai atsakė 32 darbuotojai (6 proc.), nuomonės

nepateikė – 279 darbuotojai.

Lyginant rezultatus su 2020 m., darbuotojų, nemanančių, kad

tokia situacija yra paplitusi, sumažėjo 46 proc. Tai galėjo įtakoti

apklausų anketose, 2020 m. ir 2021 m. kiek skirtingai pateikti

klausimai.
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Apklausos metu darbuotojų buvo paklausta ar jie praneštų, jeigu

ateityje susidurtų su korupcijos atveju darbe. Teigiamai atsakė

425 darbuotojų (73 proc.), neigiamai – 14 darbuotojų (2 proc.),

nuomonės nepateikė 140 darbuotojų (24 proc.).

Lyginant su 2020 m. rezultatais, darbuotojų, ketinančių ateityje

pranešti apie korupcijos atvejus su jais susidūrus, padaugėjo

16 proc.

Darbuotojų paklausus, ar jie žino kur kreiptis, norint pranešti

apie korupcijos atvejus, teigiamai atsakė 558 darbuotojai, kas

sudaro 94 proc. visų apklausoje dalyvavusių darbuotojų, o

neigiamai atsakė 21 darbuotojas (4 proc.).

Lyginant rezultatus su 2020 m., darbuotojų, žinančių kur

kreiptis, padaugėjo 20 proc.
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o prekyba mediena, medienos išlaidavimas;

o medienos ruoša;

o medienos gamyba ir apskaita;

o viešieji pirkimai (centralizuoti pirkimai, kelių tiesimo ir tvarkymo darbų, sunkiasvorės technikos pirkimai, 

sunkiasvorės technikos ir automobilių remonto paslaugų pirkimai ir kt.);

o rangos ar darbų konkursai;

o medienos pardavimas stačiu mišku; 

o turto pardavimas aukcionuose;

o nepriklausomų matuotojų veikla ir pirkėjų daromas spaudimas VMU darbuotojams;

o medienos meistrų veikla;

o centrinės administracijos, girininkijų, medelynų, vadovybės vykdoma veikla;

o išorinės ir vidinės darbuotojų atrankos;

o prekyba miško sodmenimis ir jų apskaita;

o valstybinių miškų apsaugos pareigūnų veikloje, taip pat pareigūnams dalyvaujant nuosavuose versluose, 

susijusiuose su medienos apdirbimu ir miškininkystės paslaugomis;

o vykdant darbų apskaitą ir vertinant darbų kokybę;

o netinkamai vykdant ir administruojant sutartis;

o komercinė medžioklė;

o kita.

Darbuotojų nurodytos VMU veiklos sritys, kuriose, jų 

nuomone, yra didžiausia rizika korupcijai pasireikšti:



IV DALIS
DARBUOTOJŲ PASIŪLYMŲ APŽVALGA

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

- didinti darbuotojų DU, atlyginimus nustatyti pagal tenkantį darbo krūvį;

- intensyvinti darbuotojų švietimą;

- didinti darbuotojų informavimą apie VMU vykdomą veiklą, svarbiausius jos tikslus ir pasiekimus ir t.t.;

- kontrolės realus vykdymas;

- kontrolės sistemų diegimas, aprūpinimas moderniomis darbo priemonėmis;

- darbuotojų motyvavimas, skatinimas už gerai atliktą darbą;

- mažinti biurokratiją, mobingo netoleravimas;

- periodinė darbuotojų atestacija;

- didinti pasitikėjimą darbuotojais, aiškinti korupcinių situacijų pavyzdžius;

- paprastinti prekybą mediena, uždrausti parduoti nepriimtą medieną tarpiniame sandėlyje, taikyti fotogrametrinį matavimo metodą;

- nepirkti už mažiausią kainą, nes gaunamos nekokybiškos prekės ir paslaugos;

- geriau tikrinti rangovus prieš konkursus, suvienodinti įkainius saviems darbininkams;

- vadovybė turi rodyti tinkamą pavyzdį, kurio trūksta;

- viešinti viduje atvejus, nustačius korupcijos apraiškas VMU, periodiškai kalbėti apie galimas grėsmes;

- kuo greičiau suskaitmeninti ir IT programomis valdyti procesus ir funkcijas, kad kuo mažiau būtų žmogiškojo faktoriaus;

- tobulinti pagamintos medienos produkcijos priėmimo ir pardavimo procedūras, jas paprastinti;

- labiau žiūrėti konkursų vykdymus ir rengimą;

- didesnė kontrolė ir reikalavimai viešiesiems pirkimas;

- reglamentuoti įmonės veiklą taip, kad korupcijai susidaryti prielaidos sumažėtų ar visai išnyktų.



IV DALIS 
APKLAUSOS APIBENDRINIMAS

Pirmą kartą 2019 m. vykdytoje apklausoje dalyvavo mažas darbuotojų skaičius – 296, o 2021 m. apklausoje šis skaičius pakilo iki 579

darbuotojų (48,9 proc.).

Ar žinoma apie VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones, teigiamai atsakė 532 darbuotojai ( 92 proc.). Lyginant su 2020 m.

rezultatais, darbuotojų, žinančių apie VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones, padaugėjo 7 proc.

Apie 6 proc. (35 darbuotojai) visų apklausoje dalyvavusių darbuotojų nurodė, kad jiems yra tekę susidurti su korupcijos atvejais darbe 2021

metais. Lyginant su 2020 m., padėtis pagerėjo, kadangi darbuotojų, darbe susidūrusių su korupcijos atvejais, sumažėjo 12 proc.

Paklausus darbuotojų, ar susidūrus darbe su korupcija jie apie tai pranešė, teigiamai atsakė 35 darbuotojai, neigiamai – 25 darbuotojai.

Darbuotojų paklausus, ar jie žino kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejus, teigiamai atsakė 558 darbuotojai (94 proc.). Lyginant

rezultatus su 2020 m., darbuotojų, žinančių kur kreiptis padaugėjo 20 proc.

425 darbuotojų (73 proc.) darbuotojų nurodė, kad praneštų, jeigu ateityje susidurtų su korupcijos atveju darbe. Lyginant su 2020 m.

rezultatais, darbuotojų, ketinančių ateityje pranešti apie korupcijos atvejus su jais susidūrus, padaugėjo 16 proc.

2021 m. intensyviai vyko darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje. Darbuotojams buvo rengiami pranešimai, atmintinės įvairia

tematika. Taip pat buvo plėtojama VMU antikorupcinė aplinka. Manytina, kad šios priemonės įtakojo tai, kad pasikeitė darbuotojų apklausos

rezultatai, mažiau darbuotojų nurodė, kad susidūrė darbe su korupcijos atvejais ir daugiau darbuotojų nurodė, kad praneštų ir pranešė apie

korupcijos atvejus darbe bei žino VMU vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Dalis 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.



V DALIS 

PASIŪLYMAI 

Siekiant, kad VMU vyktų nuoseklus darbuotojų elgsenos

ir sąmoningumo pokytis bei prevencinės veiklos pažanga,

siūloma:

1. Vykdyti darbuotojų švietimą ir informavimą korupcijos

prevencijos srityje;

2. Skaidrinti, tikslinti ir paprastinti vykdomus veiklos procesus

VMU, numatyti tinkamas kontrolės priemones vykdomuose

procesuose;

3. Tęsti antikorupcinės aplinkos kūrimą VMU.
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