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VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS 

 

 

ATLIKTOS ANONIMINĖS APKLAUSOS APIE GALIMAS KORUPCIJOS 

APRAIŠKAS ĮSTAIGOS VEIKLOJE ATASKAITA 

 
2017-10-27 

Rokiškis 

 

Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 21 d. direktorės įsakymu „Dėl VšĮ Rokiškio PASPC 

korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 

patvirtinimo“ Nr. VK-90 nuostatomis, įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonių planą, 

korupcijos prevencijos komisija parengė 105 anonimines anketas (pridedama) apie galimas 

korupcijos apraiškas įstaigos veikloje. 

Gautos visos 105 anketos, iš jų 1 anketa sugadinta. Susisteminus anketų informaciją buvo 

atlikta tokia gautų duomenų analizė.  

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį: 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį 

Iš 104 apklaustųjų, 67 anketas atsakė moterys, 37 anketas – vyrai. 

Į antrąjį klausimą „Jūsų amžius“ respondentai pasiskirstė taip: didžiąją dalį sudarė 51-60 

metų pacientai. Tai sudarė 22,12 proc. visų apklaustųjų arba 23 žmonės. 41-50 amžiaus grupė sudarė 

18,27 proc. arba 19 apklaustųjų.  Vyresni kaip 66 metų asmenys sudarė 15,38 proc. arba 16 

respondentų. 25-29 metų apklaustieji sudarė 14,42 proc. arba 15 žmonių. 30-40 amžiaus grupėje 

apklaustieji sudarė 13,46 proc. arba 14 žmonių. 61-65 metų apklaustųjų buvo 9 žmonės, o mažiausiai 

sudarė 18-24 metų respondentų – 8 žmonės. 

Vyras; 37

Moteris; 67

Vyras Moteris
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Į trečiąjį klausimą „Jūsų užimtumas“ respondentų atsakymai pasiskirstė taip: didžiausia 

grupė yra dirbantys asmenys, kurie sudaro 52,88 proc. arba 55 žmonės. Pensininkai sudarė apie 

penktadalį visų apklaustųjų t. y. 21 žmogus. Bedarbių ir studentų skaičius pasiskirstė vienodai po 7 

apklaustuosius. Turintys invalidumo grupę ir gaunantys invalidumo pensiją apklaustųjų skaičius 

sudarę 5 žmones. Respondentai, kurie yra tėvystės/motinystės atostogose sudaro vos 2,88 proc. arba 

3 žmonės, toks pat yra ir moksleivių skaičius. Po vieną apklaustąjį buvo verslininkas/dirbantis pagal 

verslo liudijimą, slaugantis artimą bei kita (nurodė atliekantis privalomą karo tarnybą). 

Į klausimą „Ar pastebėjote mūsų įstaigoje kurias nors veiklos sritis, kurioje galimai galėjo 

būti korupcijos apraiškų (kyšio davimas/gavimas, pažįstamų pirmenybė ir pan.)“ net 74 atsakymai 

buvo, kad nepastebėjo jokių korupcijos apsireiškimo vietų (žr. 2 pav.): 

 

2 pav. Galimų korupcijos apraiškų veiklos sritys 

 

Tačiau visgi 13,51 proc. šio klausimo atsakymų buvo apie pastebėtas galimos korupcijos 

apraiškas lankantis pas šeimos gydytoją. Šį atsakymą pažymėjo 15 kartų. Kitose veiklos srityse, 

tokiose kaip laboratorijoje ar atliekant profilaktinį patikrinimą atsakymų buvo po 4. Apie galimas 

korupcijos apraiškas gydytojų konsultacinėje komisijoje bei lankantis pas gydytoją odontologą 

pažymėjo 3 apklaustieji. Registratūroje ir lankantis pas vaikų ligų gydytoją galimos korupcijos 

apraiškas išskirtų po 1 apklaustąjį. 6 apklaustieji nurodė kitas galimos korupcijos apraiškų veiklos 
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Registratūroje Lankantis pas šeimos gyd. Lankantis pas vaikų gyd.

Laboratorijoje Lankantis pas gyd. Odontologą Atliekant prof. Patikrinimą

Gydytojų konsut. komisijoje Nepastebėta jokių apraiškų Kita



3 

 

sritis t. y. administracija bei lankantis pas gydytoją chirurgą, slaugos paslaugos. Taigi galima 

pastebėti, kad labiausiai tikėtina korupcijos apraiškų sritis – lankantis pas šeimos gydytoją. 

Į klausimą „Kokias galimai korupcijai būdingas apraiškas išskirtumėte mūsų įstaigoje“ 

apklaustųjų atsakymai pasiskirstė taip (žr. 3 pav.): 

 

3 pav. Galimos korupcijos apraiškos 

Daugiausiai atsakymų buvo, kad įstaigoje nepastebėta jokių galimos korupcijos apraiškų 

– 72 atsakymai arba 62,07 proc. Tačiau 12,93 proc. visų respondentų mano, kad kyšio ėmimas mūsų 

įstaigoje gali egzistuoti kaip korupcijos apraiška. 12,07 proc. arba 14 atsakymų pateikta dėl galimo 

pirmenybės suteikimo. Taip pat apklaustieji išskiria, kad kyšio davimas gali būti korupcijos apraiška 

mūsų įstaigoje. Tokių atsakymų buvo 11, kas sudaro 9,48 proc. Anketose taip pat buvo pažymėta, 

apie nemokėjimą už suteiktas paslaugas. Taip mano vos 2 apklaustieji.  

Atlikus anoniminės apklausos galimos korupcijos tikimybės pasireiškimo vertinimą 

pagal veiklos sritis dešimtbalėje skalėje, kur 1 – tikimybė labai maža, 10 – labai didelė respondentų 

atsakymai pasiskirstė taip (žr. 4 pav.): 
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Kyšio davimas Kyšio ėmimas

Pirmenybės suteikimas Nemokėjimas už suteiktas paslaugas

Nėra Kita
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10 pav. Galimos korupcijos pasireiškimo tikimybė pagal veiklos sritis 

 

Gydytojų konsultacinėje komisijoje apie bet kokią pasireiškimo tikimybė galvojo 39 

respondentai. 26 apklaustieji mano (arba 66,67 proc.), kad šioje srityje galimos korupcijos 

pasireiškimo tikimybė yra labai maža. 19,95 proc. apklaustųjų mano, kad šioje srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė yra didelė. 45 apklaustieji mano, kad korupcijos apraiškos gali būti aptinkamos 

atliekant prof. patikrinimą. Iš jų 64,44 proc. teigia, kad galimos korupcijos pasireiškimo tikimybė yra 

labai maža. Apie 11 proc. mano, kad tikimybė yra vidutinė, o tik 3 apklaustieji galvoja, kad korupcijos 

pasireiškimo tikimybė yra labai didelė. Vertinant gydytojo odontologo paslaugas, čia 55,32 proc. 

respondentų teigia, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra labai maža. Tačiau net 25,53 proc. 

apklaustųjų galvoja, kad korupcija čia gali būti labai didelė. Likusi dalis galvoja, kad korupcija 

svyruoja tarp mažiau nei vidutinės, vidutinės ir šiek tiek didesnė nei vidutinė – 17,02 proc.  

Nagrinėjant laboratorijos korupcijos pasireiškimo tikimybės lygį, pastebėta, kad net 84,44 proc. visų 

apklaustųjų mano, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra labai maža. Tik vienas respondentas 

galvoja, kad šioje srityje korupcija yra labai didelė. 2 apklaustieji mano, kad korupcijos pasireiškimo 

lygis yra vidutinis. Lankantis pas vaikų ligų gydytoją korupcijos pasireiškimo tikimybė pasiskirsto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kita 16 1 4

Gydytojų konsultacinėje komisijoje 26 1 2 1 2 7

Atliekant prof. Patikrinimą 29 1 1 5 2 2 1 1 3

Lankantis pas gyd. Odont. 26 1 3 2 3 12

Laboratorijoje 38 1 1 2 1 1 1

Lankantis pas vaikų ligų gyd. 33 1 1 1 2 1 1 1 2

Lankantis pas šeimos gyd. 28 3 3 4 2 2 1 2 11

Registratūroje 32 4 1 1 1 1 1 1

Balai
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taip: 76,74 proc. apklaustųjų mano, kad galimos korupcijos pasireiškimo tikimybė yra labai maža, 3 

respondentai mano, kad tikimybė yra mažesnė negu vidutinė, 2 apklaustieji galvoja, kad korupcijos 

pasireiškimo tikimybė yra vidutinė, o dar 3 asmenys galvoja, kad didesnė negu vidutinė. 

Analizuojant, kaip pasiskirstė atsakymai apie galimos korupcijos pasireiškimo tikimybę lankantis pas 

šeimos gydytoją, pastebėta, kad 50 proc. visų apklaustųjų teigia, kad korupcijos pasireiškimo lygis 

yra labai mažas. 11 apklaustųjų arba 19,64 proc. mano, kad tikimybė yra labai didelė. 6 respondentai 

galvoja, kad galimos korupcijos pasireiškimo lygis yra tikėtinas, tačiau jis mažesnis nei vidutinis. 

7,14 proc. apklaustųjų atsakė, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra vidutinė, o 12,5 proc. teigia, 

kad tikimybė šioje srityje yra didesnė nei vidutinė. Toliau analizuojant pagal veiklos sritis, net 76,19 

proc. apklaustųjų mano, kad registratūroje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra labai maža. 1 

respondentas teigia, kad čia tikimybė yra labai didelė. 5 respondentai galvoja, kad korupcijos 

pasireiškimo lygis gali būti mažesnis nei vidutinis, 4 respondentai mano, kad didesnis negu vidutinis. 

Kitose srityse, kurias nurodė respondentai (administracija, lankantis pas chirurgus, teikiant slaugos 

paslaugas namuose) galimos korupcijos pasireiškimo tikimybė yra labai maža. Taip galvoja 76,19 

proc. apklaustųjų. 4 respondentai teigia, kad korupcija gali būti labai didelė.  

Apibendrinant galima teigti, kad didžiausiais apklaustųjų kontingentas yra 41-50 metų ir 

51-60 metų apklaustieji, kurie bendrai sudaro apie 40 proc. visų respondentų. Apklaustieji, kurie yra 

vyresni nei 66 metų sudaro 15,38 proc. Tai dirbantys žmonės, kurie sudaro apie 53 proc. bei 

pensininkai apie 20 proc. Apie 66,67 proc. visų respondentų mano, kad nėra jokių veiklos sričių, 

kuriose galėtų pasireikšti korupcijos apraiškos. Tačiau visgi apie 13,5 proc. teigia manantys, kad 

lankantis pas šeimos gydytoją gali būti korupcijos apraiškų. Išanalizavus pagal galimos korupcijos 

apraiškas, pastebėta, kad 62,07 proc. apklaustųjų mano, kad nepastebėjo jokių apraiškų, apie 13 proc. 

išskirtų kyšio ėmimą, 12 proc. – pirmenybės suteikimą, o apie 10 proc. kyšio davimą. Tačiau įvertinus 

pagal galimos korupcijos pasireiškimo tikimybę, 67,46 proc. apklaustųjų mano, kad visose srityse 

korupcijos apraiškų tikimybė yra labai maža. Net apie 84 proc. apklaustųjų teigia, kad mažiausiai 

tikėtina laboratorijoje, didžiausia apie 25 proc. lankantis pas gydytoją odontologą bei apie 20 proc. 

mano, kad lankantis pas šeimos gydytoją.  

 

Komisijos pirmininkė   Vida Kavaliauskienė 

 

Nariai:    Agnė Vaičiūnienė 

      

Justė Varnienė 


