2018 metų I pusmečio korupcijos pasireiškimo tikimybės anketa
Anketa sudaryta iš 19 klausimų, remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
gegužės 13 d. įsakymo Nr. 2-170 rekomendacijomis. Į klausimus reikia atsakyti „taip“ arba „ne“. Į anketą atsakė
29 tarnybos darbuotojai. Į 17 klausimų darbuotojai atsakė vienodai. Į klausimą: ar kolegialiai daromi sprendimai
išduodant leidimus – 19 atsakė „taip“, o 10 atsakė „ne“. Taip pat į klausimą: ar nustatyta tvarka, numatanti
kolegialios institucijos individualių narių atsakomybę už priimtus sprendimus – vienas atsakė „ne“.
Anketos atsakymai rodo, kad kai kurie darbuotojai nepakankamai gerai susipažinę su sprendimų priėmimo
procedūromis bei asmeninės atsakomybės paskirstymu. Siekiant prevenciškai mažinti korupcijos pasireiškimo
tikimybę, anketos rezultatai bus aptarti su darbuotojais ir numatyta, kokių priemonių reikia imtis.

Anketa ir atsakymų apibendrinti apklausos rezultatai.
Nr.
Klausimai
1 Ar jums yra žinoma apie kokį nors šiuo laikotarpiu tarnyboje įvykusį korupcijos atvejį?
2 Ar žinote, kur ir kaip pranešti, jei sužinotumėte apie įvykusį korupcijos atvejį?
Ar tarnyboje yra vykdomos kontrolės arba priežiūros funkcijos (nesusijusios su tarnybos
3 vidaus administravimu)?
Jei yra vykdoma kontrolės arba priežiūros funkcija, ar yra pakankamai išsamiai apibrėžti
4 veiksmai, procedūros ir formos, veiksmų tvarka ir periodiškumas?
Jei yra vykdoma kontrolės arba priežiūros funkcija, ar yra aiškiai atskirtos sprendimų
5 priėmimo ir kontrolės / priežiūros vykdymo funkcijos?
Jei yra vykdoma kontrolės arba priežiūros funkcija, ar reglamentuotos vidaus kontrolės
6 (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros?
Jei yra vykdoma kontrolės arba priežiūros funkcija, ar buvo gauta skundų, pranešimų,
7 kitokio pobūdžio informacijos dėl kontrolės / priežiūros veiklos / priimtų sprendimų?
Ar tarnyboje atskirų specialistų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo
8 tvarka bei atsakomybė yra pakankamai išsamiai reglamentuoti, apibrėžti?
Ar tarnyboje priimti teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir
9 atskaitingumą?
Ar tarnyboje priimti teisės aktai darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus
10 kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras?
Ar tarnyboje priimti teisės aktai reglamentuoja darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo
11 tvarką, formas, periodiškumą?
Ar tarnybos darbuotojams suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti
nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti,
12 panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti?
13 Jei yra suteikti įgaliojimai, ar tai daroma kolegialiai?
Ar nustatyta tvarka numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už
14 priimtus sprendimus?
Ar tarnybos tvarkoje įtvirtinti aiškus kriterijai, principai, kuriais vadovaujantis priimamas
15 sprendimas išduoti / neišduoti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus?
Ar tarnybos teisės aktuose numatyta subjektų, išduodančių leidimus, licencijas ir kitus
16 dokumentus, veiklos ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka?
Ar tarnybos darbuotojai priima kokius nors sprendimus susijusius su turtu,
administraciniu reguliavimu ar paslaugų teikimo administravimu, kuriems nereikia kitos
17 valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo?
Ar tarnybos teisės aktai reglamentuoja sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos
valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos
turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės,
18 einamosios, paskesniosios) procedūras?
19 Ar tarnyboje naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija?
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