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DARBUOTOJŲ, NUTEISTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ ARTIMŲJŲ POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE 

 

Tyrimas 

 

 Korupcijos reiškinys jau ilgą laiką domina tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių tyrėjus, valstybės 

tarnautojus, žiniasklaidą bei visą visuomenę. Pastebėtina, kad laisvės atėmimo vietų įstaigose 

korupcijos tema gali būti ypatingai aktuali. Visų pirma, tai yra uždara, visuomenei beveik 

neprieinama, griežtai kontroliuojama aplinka, reguliuojanti visus nuteistųjų kasdienio gyvenimo 

aspektus bei pasižyminti išskirtine, nepertraukiama, daug metų trunkančia sąveika tarp konkrečių 

įkalinimo įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų. Antra, siekiant įgyvendinti laisvės atėmimo vietų įstaigų 

keliamus tikslus, sukuriamas neproporcingas galios santykis tarp administracijos ir laisvės atėmimo 

bausmę atliekančiųjų, galintis stiprinti pastarųjų nepasitenkinimą. 

 Vis dėlto, nepaisant šio reiškinio aktualumo, reprezentatyvaus sociologinio tyrimo pagrindu 

sudarytame „Lietuvos korupcijos žemėlapyje“ beveik nenagrinėta laisvės atėmimo vietų įstaigose 

galimai egzistuojanti korupcija. Tuo pačiu, Kalėjimų departamento sistemoje iki šiol panašaus 

pobūdžio tyrimai nebuvo vykdomi. Atsižvelgiant į tai, remiantis moksliniais duomenimis buvo 

sukurta tyrimo koncepcija bei atliktas tyrimas, kuriuo siekta visapusiškai ištirti požiūrį į korupcijos 

reiškinį, jo paplitimą laisvės atėmimo vietų įstaigose ir atskleisti tikslinių grupių asmeninę 

korupcinę patirtį bei antikorupcinį potencialą.  

 

 Tyrimo tikslas – ištirti darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų požiūrį į korupciją laisvės 

atėmimo vietų įstaigose. 

 

 Tyrimo uždaviniai: 

1. Įvertinti tikslinių respondentų grupių korupcijos suvokimą. 

2. Nustatyti suvoktą korupcijos paplitimą laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

3. Nustatyti tikslinių respondentų grupių tiesioginę ir netiesioginę korupcinę patirtį. 

4. Įvertinti tikslinių respondentų grupių antikorupcinį potencialą bei apžvelgti jų siūlomas kovos su 

korupcija priemones. 

 

METODIKA 

 

 Tiriamieji. Tyrimo metu buvo apklaustos trys tikslinės respondentų grupės: laisvės atėmimo 

vietų įstaigų darbuotojai, laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji ir laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų artimieji. Tyrime dalyvavo 1501 tiriamasis iš (t. y. dirbantis, atliekantis laisvės 

atėmimo bausmę arba lankantis laisvės atėmimo bausmę atliekantį artimąjį) 11-os laisvės atėmimo 

vietų įstaigų visoje Lietuvoje. Turint omenyje, jog iš viso buvo išdalinta 1800 anketų, dalyvavusieji 

sudarė 83 proc. visų apklaustųjų (detaliau žr. 1 priedą). 

 Tyrime dalyvavo 562 laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojai: 317 vyrų (56,4 proc.), 171 

moteris (30,4 proc.) ir 74 savo lyties neatskleidę asmenys (13,2 proc.). Respondentų amžius variavo 

nuo 20 iki 66 metų (vidutinis amžius – 38,47 metai) bei dauguma apklaustųjų (t. y. 69,9 proc.) 

gyveno mieste. Didžioji dalis savo išsilavinimą nurodžiusių įkalinimo įstaigų darbuotojų (37,9 

proc.) buvo įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Likusieji nurodė įvairų turimą išsilavinimą: 

13,7 proc. – vidurinį, 12,5 proc. – aukštesnįjį, 12,5 proc. – neuniversitetinį aukštąjį, 12,3 proc. – 

profesinį. Respondentų darbo laisvės atėmimo vietų įstaigoje stažas variavo nuo 3 mėnesių iki 47 

metų (vidutinis darbo stažas – 11,81 metų). 

 Tyrime dalyvavo 580 laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų: 500 vyrų (86,2 proc.), 

48 moterys (8,3 proc.) ir 32 savo lyties nenurodę asmenys (5,5 proc.). Šios grupės tiriamųjų amžius 

variavo nuo 16 iki 69 metų (vidutinis amžius – 34,09 metai). Trečdalis (33,4 proc.) šios grupės 

respondentų turi vidurinį išsilavinimą, 23,6 proc. nurodė, kad įgijo profesinį, 15,5 proc. – 

pagrindinį, 7,2 proc. – aukštąjį, 6,9 proc. – aukštesnįjį ir 6,4 proc. – pradinį išsilavinimą. 
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Respondentų laisvės atėmimo bausmės atlikimo trukmė (šio tyrimo metu) variavo nuo 2 savaičių iki 

25 metų (vidutinė bausmės atlikimo trukmė – 4,32 metų). Nuteistieji nurodė, kad dalyvavimo šiame 

tyrime metu laisvės atėmimo bausmę atliko nuo 1 iki 14 karto (vidutiniškai – 2,3 kartą). 

 Tyrime dalyvavo 359 laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų artimieji: 71 vyras 

(19,8 proc.), 235 moterys (65,5 proc.) ir 53 asmenys, nenurodę savo lyties (14,8 proc.). Tiriamųjų 

amžius variavo nuo 18 iki 75 metų (vidutinis amžius – 38,31 metai) ir dauguma šios tikslinės 

grupės apklaustųjų (61 proc.) gyveno mieste. Tyrime dalyvavę nuteistųjų artimieji nurodė įvairų 

įgytą išsilavinimą: beveik penktadalis (23,1 proc.) buvo įgiję vidurinį išsilavinimą, po 14,5 proc. 

respondentų – profesinį, aukštesnįjį arba universitetinį aukštąjį, 8,1 proc. – neuniversitetinį aukštąjį, 

6,7 proc. – pagrindinį ir 3,6 proc. – pradinį išsilavinimą. Tiriamieji nurodė, kad jų artimųjų laisvės 

atėmimo bausmės atlikimo trukmė (šio tyrimo metu) variavo nuo 2 savaičių iki 28 metų (vidutinė 

bausmės atlikimo trukmė – 3,76 metai). Remiantis šiais duomenimis galima manyti, jog atlikto 

tyrimo imtis yra pakankamai heterogeniška ir reprezentatyvi, tad surinkta informacija atspindi 

pakankamai plačios bei įvairios įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų 

grupių požiūrį korupcijos laisvės atėmimo vietų įstaigose klausimu. 

 Tyrimo metodas ir eiga. Apklausai buvo parengta tikslinė anoniminė anketa, sudaryta iš 21-o 

uždaro ir atviro pobūdžio klausimų. Klausimai buvo sudaryti taip, kad kuo įvairiapusiškiau 

atskleistų tiriamųjų požiūrį į korupciją per įvairių korupcijos aspektų vertinimą. Parengtos, 

užantspauduotos ir į neužklijuotus vokus sudėtos anketos buvo perduotos kiekvienos laisvės 

atėmimo vietų įstaigos psichologinei tarnybai. Kiekvienai laisvės atėmimo vietų įstaigai buvo 

perduota po 150 anketų – t. y. po 50 darbuotojams, nuteistiesiems ir nuteistųjų artimiesiems 

užpildyti skirtų anketų (Pravieniškių PN-AK buvo perduota 300 anketų, atitinkamai po 100 skirtų 

kiekvienai tikslinei tyrimo grupei). Kiekvienam asmeniui sutikus dalyvauti tyrime bei išaiškinus šio 

tyrimo tikslus, anketos buvo pateiktos pildyti jam patogiu laiku. 

 

KORUPCIJOS SUVOKIMAS 

 

  Išanalizavus ir apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus, buvo nustatyta, kaip įkalinimo įstaigų 

darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji vertina, suvokia ir apibrėžia korupciją, kiek yra linkę 

toleruoti ar pateisinti įvairias korupcijos formas, kokias priežastis sieja su korupcijos egzistavimu 

specifinėje laisvės atėmimo vietų įstaigų erdvėje. Tuo pačiu, kokio pobūdžio informaciniais 

šaltiniais remiasi, formuodami požiūrį į korupciją laisvės atėmimo vietų įstaigose.  

 Respondentų vertinimui pateikus 12-os korupcinio bei nekorupcinio pobūdžio situacijų sąrašą 

(visą sąrašą žr. 2 priede), buvo rasta nemažai skirtumų. Įkalinimo įstaigų darbuotojai pakankamai 

tiksliai klasifikavo korupcinio pobūdžio elementų turinčias ir jų neturinčias veiklas – situacijas, 

kurias galima priskirti korupcijai, teisingai identifikavo nuo 40 proc. iki 68 proc. šios grupės 

tiriamųjų, o korupcinio pobūdžio elementų neturinčias situacijas šiam reiškiniui priskirdavo tik kas 

ketvirtas ar kas penktas (t. y. nuo 18,5 proc. iki 27,6 proc.) darbuotojas. Dažniausiai įkalinimo 

įstaigų darbuotojai korupcijai priskirdavo įsidarbinimą pasinaudojus pažintimis (68 proc.) bei 

nuteistajam sudarytas galimybes gauti draudžiamų laikyti daiktų (66,1 proc.) (žr. 3 priedo 1 pav.). 

Nuteistieji atvejus klasifikavo ne taip tiksliai. Korupcinio pobūdžio situacijas teisingai identifikavo 

nuo 31,2 proc. iki 61,1 proc. nuteistųjų. Tuo metu visas situacijas, neturinčias korupcinio pobūdžio 

elementų, šiam reiškiniui priskyrė daugmaž kas antras (t. y. nuo 46,8 proc. iki 53,2 proc.) laisvės 

atėmimo bausmę atliekantis respondentas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog visas situacijas, kuriose 

buvo pateikiama nuteistojo atžvilgiu nepalanki pozicija (pvz., nuteistojo turto pasisavinimas, 

šiurkštus elgesys su nuteistuoju, motyvuotam nuteistajam neskiriama darbo vieta), šios grupės 

tiriamieji daug dažniau įvardindavo korupcinėmis, palyginti su situacijomis, kuriose pateikiama 

nuteistojo atžvilgiu palanki pozicija (pvz., sudarytos galimybės gauti draudžiamų daiktų ar anksčiau 

laiko išeiti į laisvę) (žr. 3 priedo 2 pav.). Nuteistųjų artimieji korupcinio pobūdžio elementų 

neturinčias situacijas klasifikavo šiek tiek tiksliau nei nuteistieji, bet ne taip tiksliai, kaip 

darbuotojai. Nekorupcines situacijas šiam reiškiniui priskirdavo daugmaž kas antras ar kas trečias 

(t. y. nuo 35,2 proc. iki 46,5 proc.) nuteistųjų artimasis. Taipogi pabrėžtinas nevienaprasmiškas 
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nuteistųjų artimųjų korupcijos suvokimas – situacijas, kurias galima priskirti korupcijai, teisingai 

identifikavo nuo 29,2 proc. iki 49,6 proc. šios grupės tiriamųjų (žr. 3 priedo 3 pav.). Visi šie 

duomenys atskleidžia, kad įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji nevienodai 

suvokia bei apibrėžia korupciją laisvės atėmimo vietų įstaigose. Kai įkalinimo įstaigų darbuotojai 

geba gana tiksliai ir objektyviai konkrečiose situacijose identifikuoti korupcinio pobūdžio 

elementus, nuteistieji korupcijai priskiria daug įvairesnes situacijas bei yra linkę korupciją vertinti iš 

subjektyvios, asmeninės perspektyvos, o nuteistųjų artimiesiems daug sunkiau identifikuoti 

korupcinio pobūdžio elementus bei, jais remiantis, klasifikuoti įvairaus pobūdžio korupcines ir 

nekorupcines situacijas. 

 Nagrinėjant skirtingų grupių tiriamųjų toleranciją įvairioms korupcijos formoms (visą 

korupcijos formų sąrašą žr. 4 priedo 3 lentelėje), nustatyta tiek panašumų, tiek skirtumų. Viena 

vertus, konkrečias korupcijos formas visi tiriamieji buvo linkę vertinti palankiau – pvz., atvejus, kai 

sergančiam nuteistajam sudaromos sąlygos gauti įkalinimo įstaigoje neturimų vaistų (darbuotojai, 

nuteistieji ir jų artimieji atitinkamai skyrė 3,5; 5,8 ir 6,7 balų iš 10 galimų) ar gimtadienio proga 

nuteistajam suteikiamas papildomas pasimatymas su artimaisiais (darbuotojai, nuteistieji ir jų 

artimieji atitinkamai skyrė 3,3; 6,4 ir 7,3 balų iš 10 galimų). Kitas korupcijos formas visi tiriamieji 

buvo linkę toleruoti mažiau – pvz., atvejus, kai įžeistas ar pažemintas įkalinimo įstaigos darbuotojas 

naudoja fizinį smurtą prieš nuteistąjį (darbuotojai, nuteistieji ir jų artimieji atitinkamai skyrė 1,1; 2,2 

ir 1,7 balų iš 10 galimų) ar darbuotojas nuteistiesiems neleidžia pasinaudoti teise paskambinti 

telefonu be papildomo atlygio (darbuotojai, nuteistieji ir jų artimieji atitinkamai skyrė 0,5; 1,9 ir 1,8 

balų iš 10 galimų). Kita vertus, analizuojant skaitines vertinimų išraiškas, rasta, kad įkalinimo 

įstaigų darbuotojai, palyginti tiek su nuteistaisiais, tiek su jų artimaisiais, yra mažiau tolerantiški 

visoms korupcijos formoms laisvės atėmimo vietų įstaigose (žr. 4 priedo 4 pav.). Šie rezultatai 

atskleidžia išskirtinai atsakingą įkalinimo įstaigų darbuotojų požiūrį į savo atliekamas funkcijas. 

Tuo pačiu, rodo didelę nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų toleranciją korupcijai, palankiai laisvės 

atėmimo bausmę atliekančiųjų atžvilgiu. Negalima atmesti prielaidos, jog šių grupių respondentai, 

pateisindami specifines korupcijos formas, taipogi gali būti daugiau linkę į jas praktiškai įsitraukti 

arba rečiau pranešti apie žinomus tokio pobūdžio korupcijos atvejus. 

 Taip pat apibendrinti tyrimo rezultatai atskleidė, kad skirtingų grupių tiriamieji buvo linkę 

išskirti nevienodas korupcijos egzistavimą palaikančias ar skatinančias priežastis. Didžioji dalis 

darbuotojų teigė, jog korupciją laisvės atėmimo vietų įstaigose skatina per maži įkalinimo įstaigų 

darbuotojų atlyginimai (76,8 proc.), įsisenėjusi korupcinio elgesio praktika (51,4 proc.) bei tam tikri 

asmenybės ypatumai (pvz., asmeninės naudos siekimas (75,8 proc.), žmonių godumas (61,4 proc.)). 

Tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys nurodė įvairesnio pobūdžio priežastis: 

korupciją siejo su asmenybės ypatumais (pvz., žmonių godumu (64,9 proc.), asmeninės naudos 

siekimu (63,8 proc.), polinkiu į nesąžiningą elgesį (51,1 proc.), polinkiu nepaisyti ir negerbti 

taisyklių (51 proc.)); akcentavo įkalinimo įstaigų funkcionavimo ypatumus (pvz., abipusės pagarbos 

nebuvimą tarp nuteistųjų ir administracijos (56,6 proc.), mažus įkalinimo įstaigų darbuotojų 

atlyginimus (51,6 proc.), nuteistųjų gyvenimo sąlygas (48,1 proc.)); nurodė, kad korupciją 

įkalinimo įstaigose palaiko įsisenėjusi korupcinio elgesio praktika (63,1 proc.), netobulos teisės 

procedūros ar priemonės (50,7 proc.) bei netinkama, neefektyvi antikorupcinė praktika (pvz., į 

korupcinę veiklą įsitraukusiųjų nebaudžiamumas (61,2 proc.), nepakankama įkalinimo įstaigų 

darbuotojų kompetencija kovojant su korupcija (54,5 proc.), maža korupcinės veiklos išaiškinimo 

tikimybė (50,4 proc.)). Panašiai, pasak nuteistųjų artimųjų, korupciją įkalinimo įstaigose palaiko 

įsisenėjusi tokio elgesio praktika (57,9 proc.), asmenybės ypatumai (pvz., žmonių polinkis į godumą 

(53,3 proc.), asmeninės naudos siekimas (52 proc.)), į korupcinę veiklą įsitraukusiųjų 

nebaudžiamumas (53,9 proc.) bei laisvės atėmimo vietų įstaigų ypatumai (pvz., maži įkalinimo 

įstaigų darbuotojų atlyginimai (53,6 proc.), nuteistųjų gyvenimo sąlygos (44,2 proc.), abipusės 

pagarbos nebuvimas tarp nuteistųjų ir administracijos (42,4 proc.)) (žr. 5 priedą). Tai rodo, kad 

nuteistieji ir jų artimieji ne tik įžvelgia daugiau bei įvairesnių korupcijos egzistavimo priežasčių, 

palyginti su darbuotojais, bet ir dažniau jas sieja su specifiniais laisvės atėmimo vietų įstaigų 

ypatumais. 
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 Be visa to, atlikta rezultatų analizė atskleidė, jog įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji bei 

nuteistųjų artimieji apie korupciją laisvės atėmimo vietose sužino iš nevienodų informacijos 

šaltinių. Įkalinimo įstaigose dirbančių asmenų požiūrį į korupciją dažniausiai formuoja asmeninė 

patirtis (61 proc.) bei televizija (51,5 proc.). Panašiai, daugmaž du trečdaliai laisvės atėmimo 

bausmę atliekančių asmenų nurodė, kad nuomonę apie korupciją susidaro daugiausiai remdamiesi 

asmenine patirtimi (65,1 proc.) bei televizija (63,1 proc.). Tuo metu nuteistųjų artimieji dažniau nei 

įkalinimo įstaigose dirbantieji bei laisvės atėmimo bausmę atliekantieji, požiūrį į korupciją 

formuoja remdamiesi įvairesniais šaltiniais: televizija (64,5 proc.), draugų ar pažįstamų patirtimi 

(58,7 proc.), spaudoje (57,3 proc.) ar internete (53,7 proc.) pateikta informacija. Akcentuotina, jog 

visų grupių respondentai rečiausiai apie korupciją sužino iš įvairių seminarų, konferencijų 

(darbuotojai – 29,5 proc., nuteistieji – 14 proc. ir nuteistųjų artimieji – 9,5 proc.) bei specializuotų 

leidinių (darbuotojai – 11,6 proc., nuteistieji – 17,3 proc. ir nuteistųjų artimieji – 14 proc.) (žr. 6 

priedą). Šie duomenys rodo, kad įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuteistųjų, o ypač – nuteistųjų 

artimųjų – požiūrį į korupciją formuoja pakankamai tendencingi ir neobjektyvūs šaltiniai: patirtis, 

įvairūs informacijos sklaidos kanalai. Tuo metu specializuoti leidiniai ar renginiai, galintys pateikti 

suprantamą, tikslią, aktualią ir objektyvią informaciją respondentų yra vertinami mažiau arba yra 

sunkiau jiems pasiekiami. Turint omenyje, kad neobjektyvūs informacijos šaltiniai gali formuoti 

netikslų, iškreiptą požiūrį į korupciją laisvės atėmimo vietų įstaigose, surinkti duomenys atskleidžia 

ypatingą objektyvių informacijos šaltinių sklaidos bei populiarinimo svarbą. 

 Vis dėlto, nepaisant skirtingo korupcijos suvokimo bei tam tikrų grupių tiriamųjų didesnės 

tolerancijos pavienėms korupcijos formoms, atskleista, jog respondentai įžvelgė daug įvairesnių 

neigiamų korupcijos padarinių, palyginti su teigiamais. Konkrečius korupcijos suteikiamos naudos 

pavyzdžius pateikė 133 tyrime dalyvavę nuteistieji (t. y. 23 proc.), 72 įkalinimo įstaigų darbuotojai 

(t. y. 13 proc.) bei 23 nuteistųjų artimieji (t. y. 6 proc.). Pastebėtina, kad visų grupių tiriamieji 

pateikė nemažai panašių pavyzdžių – teigė, kad įkalinimo įstaigose egzistuojanti korupcija gali būti 

naudinga darbuotojams (pvz., suteikti finansinės naudos, stiprinti motyvaciją, padėti įsidarbinti, 

siekti karjeros), nuteistiesiems (pvz., susikurti geresnes gyvenimo sąlygas, anksčiau skirto laiko 

išeiti į laisvę, įgyti draudžiamų daiktų, papildomų galių, privilegijų įkalinimo įstaigoje) bei 

įkalinimo įstaigoms (pvz., siekiant palaikyti tvarką, padėti atskleisti korumpuotus darbuotojus, 

nustatyti silpnas laisvės atėmimo vietų įstaigos veiklos sritis). Tuo metu konkrečias negatyvias 

korupcijos pasekmes nurodė 222 laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys (t. y. 38 proc.), 215 

įkalinimo įstaigų darbuotojų (t. y. 38 proc.) ir 56 nuteistųjų artimieji (t. y. 16 proc.). Pabrėžtina, kad 

visų grupių tiriamieji nurodė panašius korupcijos žalos pavyzdžius – tvirtino, kad laisvės atėmimo 

vietų įstaigose egzistuojanti korupcija gali pakenkti darbuotojams (pvz., silpninti motyvaciją dirbti, 

menkinti pareigūno reputaciją, didinti darbo krūvį bei apsunkinti darbo sąlygas), nuteistiesiems 

(pvz., stiprinti nuteistųjų nelygybę, prastinti gyvenimo sąlygas, atimti privilegijas), laisvės atėmimo 

vietų įstaigoms (pvz., didinti nepasitikėjimą įstaiga, palaikyti subkultūros egzistavimą, trukdyti 

įgyvendinti įstaigos tikslus, griauti tvarką ir rėžimą), aplinkiniams (t. y. bendrai valstybei bei 

pavieniams visuomenės nariams, nekorumpuotiems darbuotojams, nuteistiesiems), teisinei sistemai 

(pvz., pažeisti žmogaus teises, teisingumo, lygiateisiškumo principus), puoselėjamų vertybių 

sistemai (pvz., puoselėti nepagarbą, nesąžiningumą) bei psichosocialinei gerovei (pvz., prastinti 

nuteistųjų ir administracijos santykius, skatinti fizinį ir psichologinį smurtą). Šie duomenys leidžia 

svarstyti apie darbuotojų, nuteistųjų ir jų artimųjų labiau neigiamą nuostatą korupcijos įkalinimo 

įstaigose atžvilgiu.  

 

SUVOKTAS KORUPCIJOS AKTUALUMAS IR PAPLITIMAS ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 

 

 Taip pat tyrimo metu nustatyta, kaip įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų 

artimieji vertina korupcijos aktualumą bei paplitimą laisvės atėmimo vietų įstaigose. Gauti 

duomenys parodė, jog visų trijų grupių respondentų pateikti vertinimai buvo beveik vienodi – 

įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji korupciją laisvės atėmimo vietų 

įstaigose vertino kaip vidutiniškai aktualų reiškinį (atitinkamai: vidutiniškai 5,7; 5,6 ir 5,7 balo iš 10 
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galimų). Lyginant suvoktą korupcijos aktualumą skirtingose teisėsaugos institucijoje, taipogi 

atskleistas panašus visų tiriamųjų požiūris – tiek darbuotojai, tiek nuteistieji ir jų artimieji korupciją 

laisvės atėmimo vietų įstaigose manė esant mažiau svarbia, palyginti su policijoje, teismuose ir 

prokuratūroje pasireiškiančia korupcija, bei vertino kaip labiau aktualią nei probacijoje galimai 

egzistuojančią korupciją (žr. 7 priedo 6 pav.).  

 Labai panašūs rezultatai gauti ištyrus respondentų suvoktą korupcijos paplitimą. Įkalinimo 

įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji, ranguodami skirtingas teisėsaugos institucijas 

korupcijos paplitimo atžvilgiu, laisvės atėmimo vietų įstaigoms skyrė priešpaskutinę vietą. Visų 

trijų grupių respondentų požiūriu, laisvės atėmimo vietų įstaigose korupcinė veikla yra vykdoma 

dažniau nei probacijos tarnybose, bet rečiau, palyginti su policijoje, teisme bei prokuratūroje 

pasireiškiančia korupcija. Vis dėlto, pabrėžtina, jog respondentai korupciją laisvės atėmimo vietų 

įstaigose manė esant vidutiniškai paplitusia problema (darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji 

atitinkamai vidutiniškai skyrė 2,6; 2,8 ir 2,9 balo iš 5 galimų) (žr. 7 priedo 7 pav.). Tiek suvokto 

korupcijos aktualumo, tiek jos paplitimo rezultatai patvirtina, kad korupcija laisvės atėmimo vietų 

įstaigose yra pakankamai svarbi, papildomo dėmesio reikalaujanti tema. Atlikus detalesnę rezultatų 

analizę, buvo palyginti skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų respondentų pateikti korupcijos 

paplitimo vertinimai su bendru vidutiniu visų tyrimo dalyvių vertinimu. Nustatyta, jog tyrime 

dalyvavusiems įkalinimo įstaigų darbuotojams, nuteistiesiems ir nuteistųjų artimiesiems iš Kauno 

NTI-PN (2,9 balo iš 5 galimų), korupcija laisvės atėmimo vietų įstaigoje atrodė labiausiai paplitusi, 

palyginti su visų kitų įstaigų tiriamųjų vertinimais (bendras vertinimas – 2,7 balo iš 5 galimų). Tuo 

metu tiriamiesiems iš Panevėžio PN (2,5 balo iš 5 galimų) korupcijos paplitimas įkalinimo įstaigoje 

atrodė mažiausias (žr. 8 priedo 8 pav.).  

 Poreikį sutelkti dėmesį į laisvės atėmimo vietų įstaigose egzistuojančią korupciją patvirtina ir 

kiti atlikto tyrimo rezultatai. Tiriamiesiems 5 balų skalėje (kur 1 reiškė – stipriai sumažėjo/ 

sumažės, 3 – nepakito/ nepakis, o 5 – stipriai išaugo/ išaugs) įvertinus suvoktą korupcinio pobūdžio 

veiklos pakitimą, rasta, kad, darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų požiūriu, korupcinio 

pobūdžio atvejų skaičius įkalinimo įstaigose per paskutinius 12 mėnesių šiek tiek sumažėjo 

(atitinkamai: 2,3; 2,6 ir 2,5 balo iš 5 galimų). Panašiai, vertindami šio reiškinio paplitimą per 

ateinančius 12 mėnesių, įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji bei jų artimieji nurodė, kad 

korupcijos atvejų skaičius ir toliau turėtų mažėti (atitinkamai: 2,4; 2,7 ir 2,6 balo iš 5 galimų) (žr. 8 

priedo 9 pav.). Pabrėžtina, jog respondentai ateinančiais metais prognozavo menkesnį korupcijos 

atvejų skaičiaus sumažėjimą, palyginti su praėjusiais metais. 

 Nagrinėjant, kokios konkrečios korupcijos formos, tiriamųjų manymu, yra labiausiai 

paplitusios laisvės atėmimo vietų įstaigose (korupcijos formų sąrašą žr. 9 priedo 5 lentelėje) buvo 

atskleista daugiau skirtumų. Įkalinimo įstaigų darbuotojų požiūriu, palyginti su nuteistųjų bei 

nuteistųjų artimųjų vertinimais, dauguma korupcijos formų laisvės atėmimo vietų įstaigose 

pasireiškia pakankamai retai, pavyzdžiui, tik 3,9 proc. tyrime dalyvavusių darbuotojų nurodė, jog 

įkalinimo įstaigose gali būti reikalaujama susimokėti už nuteistiesiems priklausančių paslaugų 

suteikimą; po 4,6 proc. – jog suteikiamos trumpalaikės išvykos į namus arba yra gąsdinama, 

grasinama siekiant gauti materialinį atlygį. Kita vertus, beveik kas antras darbuotojas nurodė, jog 

laisvės atėmimo vietų įstaigose yra paplitęs favorizmas (43,7 proc.) bei nepotizmas (41 proc.). 

Pabrėžtina, jog šias dvi korupcijos formas darbuotojai nurodė daug dažniau nei tyrime dalyvavę 

nuteistieji ar jų artimieji. Nuteistųjų požiūriu, laisvės atėmimo vietų įstaigose yra pakankamai 

plačiai paplitusios įvairios korupcijos formos: du iš trijų nuteistųjų nurodė, jog įkalinimo įstaigose 

yra piktnaudžiaujama valdžia paskiriant nepelnytas nuobaudas arba paskatinimus (66,3 proc.), o kas 

antras (52,7 proc.) – jog valdžia piktnaudžiaujama naudojant fizinę, psichologinę prievartą; taip pat, 

nuteistųjų manymu, įkalinimo įstaigose pakankami dažnai yra pasisavinamas arba išeikvojamas 

valstybės turtas (39,3 proc.) ar nepranešama apie neteisėtą darbuotojų veiklą (39 proc.). Pastebėtina, 

jog laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų bei jų artimųjų vertinimai yra pakankamai panašūs. 

Kas antras nuteistųjų artimasis manė, kad laisvės atėmimo vietų įstaigose yra piktnaudžiaujama 

valdžia paskiriant nepelnytas nuobaudas arba paskatinimus (46,9 proc.), o kas trečias – jog yra 

piktnaudžiaujama valdžia naudojant fizinę ar psichologinę prievartą (37,2 proc.) arba į įkalinimo 
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įstaigas yra įnešami draudžiami daiktai (34,5 proc.) (žr. 9 priedo 10 pav.). Viena vertus, šie 

rezultatai rodo, kad, vertinant korupcijos paplitimą bei siekiant išskirti esmines problemines sritis, 

tikslingiau yra susitelkti į konkrečias korupcijos formas, o ne nagrinėti korupcijos reiškinį bendrai. 

Kita vertus, pastebėtina, jog įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji 

akcentavo didesnį nevienodų korupcijos formų paplitimą laisvės atėmimo vietų įstaigose. Galima 

kelti prielaidą, jog skirtingų tyrimo grupių atstovų požiūrį į konkrečių korupcijos formų paplitimą 

bent iš dalies formuoja turimi įsitikinimai bei asmeninė patirtis. Tai reiškia, jog skirtumai, nustatyti 

analizuojant įvairių tyrimo grupių pateiktus duomenis, ne tiek tiksliai atskleidžia objektyviai 

labiausiai ar mažiausiai įkalinimo įstaigose paplitusias korupcijos formas, bet padeda suprasti, 

kokio pobūdžio korupcijos atvejus, vertindami iš asmeninės perspektyvos specifinėje įkalinimo 

įstaigų erdvėje, darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji yra linkę dažniausiai realiai ar tariamai 

pastebėti. 

 Detaliau analizuojant tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų pateiktus vertinimus 

apie korupcijos formų paplitimą, palyginti su bendrais visų tiriamųjų vidutiniais vertinimais, taipogi 

pastebima nemažai skirtumų. Pavyzdžiui, tiriamieji iš Kauno NTI-PN (42,2 proc.), Šiaulių TI (40,8 

proc.) ir Kauno TI (44,1 proc.) nurodė, jog favorizmas laisvės atėmimo vietų įstaigoje yra paplitęs 

daugiau, o tiriamieji iš Pravieniškių PN-AK (25,7 proc.) bei Kybartų PN (23,6 proc.) manė, jog 

favorizmas mažiau paplitęs, palyginti su bendru visų tyrimo dalyvių vertinimu (33,1 proc.). 

Panašiai, draudžiamų daiktų įnešimas į įkalinimo įstaigą, tiriamųjų iš Alytaus PN (44,5 proc.) bei 

Lukiškių TI-K (36,2 proc.) požiūriu, yra dažnesnis, o tiriamųjų iš Kauno TI (23,7 proc.) ir Šiaulių 

TI (20 proc.) manymu – retesnis, palyginti su vidutiniu visų respondentų vertinimu (29,6 proc.). 

Taipogi, piktnaudžiavimą valdžia naudojant fizinę, psichologinę prievartą, palyginti su bendru 

tiriamųjų vertinimu (35,7 proc.), respondentai iš Pravieniškių PN-AK (42,8 proc.) manė esant 

dažniau, o tiriamieji iš Panevėžio PN (28,7 proc.), LAVL (22,3 proc.) bei Kauno TI (24,7 proc.)  – 

rečiau pasireiškiančiu konkrečioje laisvės atėmimo vietų įstaigoje. Piktnaudžiavimą valdžia 

paskiriant nepelnytas nuobaudas arba paskatinimus, tiriamieji iš Vilniaus PN (58,3 proc.) ir Kauno 

NTI-PN (60,2 proc.) įvertino kaip labiau paplitusią, o Kauno TI tiriamieji (36,6 proc.) – kaip retesnę 

korupcijos formą laisvės atėmimo vietų įstaigose, palyginti su bendru visų respondentų vertinimu 

(47,4 proc.). Be visa to, tiriamieji iš Vilniaus PN (28,3 proc.) nurodė, jog už atlygį dažniau 

perkeliama iš vienos gyvenamosios vietos kameros būrio laisvės atėmimo vietos į kitą, o 

respondentai iš Šiaulių TI (12,4 proc.) bei Panevėžio PN (9,1 proc.) teigė, jog šio pobūdžio 

korupcinė veikla yra retesnė, palyginti su bendru tiriamųjų vertinimu (19 proc.). Tiriamieji iš 

Alytaus PN (37,3 proc.) valstybės turto pasisavinimą ar išeikvojimą įvertino kaip dažnesnę, o 

Kauno NTI-PN (18 proc.) – kaip retesnę korupcijos formą, palyginti su bendru vertinimu (26,8 

proc.). Kybartų PN tiriamieji (26,4 proc.) nurodė, jog trumpalaikės išvykos į namus suteikiamos 

dažniau, o Kauno TI (8,6 proc.) – rečiau, palyginti su bendru visų tiriamųjų pateiktu vertinimu (16,4 

proc.). Tiriamieji iš LAVL (30,1 proc.) pagalbą anksčiau skirto laiko išeiti iš įkalinimo įstaigos 

įvertino kaip dažnesnę korupcinio pobūdžio veiklą nei dauguma tiriamųjų iš kitų įstaigų (21,8 

proc.), o respondentai iš Kauno TI (14 proc.) – kaip retesnę. Be visa to, nepotizmas LAVL (24,3 

proc.) ir Marijampolės PN (28,1 proc.) respondentams atrodo retesnis nei tiriamiesiems iš kitų 

įstaigų (34,2 proc.). Taipogi Panevėžio PN (9,2 proc.) ir Marijampolės PN (9,1 proc.) tiriamųjų 

požiūriu, šiose laisvės atėmimo vietų įstaigose rečiau reikalaujama susimokėti už nuteistiesiems 

priklausančias paslaugas, palyginti su bendru respondentų vertinimu (15,3 proc.). Kauno TI 

respondentai nurodė, jog laisvės atėmimo vietų įstaigoje rečiau susiduriama su neteisėtos nuteistųjų 

veiklos ignoravimu (17,2 proc.), o Kauno NTI-PN respondentai manė, kad įkalinimo įstaigoje daug 

dažniau yra grasinama ar gąsdinama siekiant materialinio atlygio (28,1 proc.), palyginti su bendrais 

vidutiniais visų tiriamųjų vertinimais (atitinkamai – 25,1 proc. ir 19,9 proc.) (žr. 10 priedą). Šie 

rezultatai atskleidžia, jog respondentai iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų suvokia bei 

akcentuoja nevienodą įvairių korupcijos formų paplitimą.  

 

KORUPCIJOS PATIRTIS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE 
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 Taip pat tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti, kam tiriamieji priskiria didesnę atsakomybę už 

įsitraukimą į korupcinio pobūdžio veiklą bei detaliau nagrinėta respondentų netiesioginė ir 

tiesioginė korupcinė patirtis. Nustatyta, jog skirtingų grupių tiriamųjų nuomonė apie atsakomybės 

priskyrimą už korupcijos vykdymą išsiskiria. Beveik kas antras įkalinimo įstaigos darbuotojas (47,6 

proc.) nurodė, jog abi pusės (t. y. tiek korupcijos iniciatorius, tiek įsitraukti sutinkantis asmuo) yra 

vienodai atsakingos už vykdomą korupciją; kas ketvirtas (27,3 proc.) teigė, jog atsakomybė gali būti 

priskirta išskirtinai tiek vienam, tiek kitam, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir tik mažoji dalis 

darbuotojų manė, jog atsakinga yra tik viena pusė: arba iniciatorius (13,3 proc.), arba sutinkantis į 

veiklą įsitraukti asmuo (11,8 proc.). Tuo metu didesnė dalis laisvės atėmimo bausmę atliekančių 

asmenų (39,8 proc.) tvirtino, jog atsakomybė gali būti priskirta tiek vienai, tiek kitai pusei, 

atsižvelgiant į susidariusią situaciją; po ketvirtadalį nuteistųjų nurodė, jog atsakingiausias yra 

korupcinės veiklos iniciatorius (27,5 proc.) arba, jog vienodai atsakingos yra abi pusės (25,2 proc.) 

ir tik 7,4 proc. šios grupės respondentų sutiko, kad didžiausią atsakomybę turėtų prisiimti asmuo, 

sutikęs įsitraukti į korupciją. Nuteistųjų artimųjų nuomonė šiuo klausimu buvo nevienareikšmė: 

trečdalis šios grupės respondentų teigė, kad abi pusės yra vienodai atsakingos už vykdomą 

korupciją (31,3 proc.) arba, kad atsakomybė turi būti priskirta atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes 

(31,3 proc.); ketvirtadalis – jog atsakingiausiu turi būti laikomas korupcijos iniciatorius (24 proc.), o 

13,5 proc. respondentų atsakomybę priskyrė sutinkančiajam įsitraukti į korupciją (žr. 11 priedą). 

Rezultatai siejasi su anksčiau aptartais tolerancijos korupcijai duomenimis. Įkalinimo įstaigų 

darbuotojai, pasižymintys ypatingai maža tolerancija įvairioms korupcijos formoms, dažniau už 

korupcijos vykdymą atsakomybę priskiria visiems su ja susijusiems asmenims. Tuo metu nuteistieji, 

išskirtinai tolerantiški konkrečioms, jų atžvilgiu palankioms korupcijos formoms, gali būti linkę 

lanksčiau svarstyti ir atsakomybės už korupciją klausimą. 

 Respondentų pateikti duomenys apie tiesioginį ir netiesioginį susidūrimą su korupcija laisvės 

atėmimo vietų įstaigoje per pastaruosius 12 mėnesių, taip pat atskleidė nemažai skirtumų. 

Atskleisdami turimas žinias apie korupciją, daugmaž du iš trijų nuteistųjų (62,7 proc.), kas antras 

nuteistųjų artimasis (51 proc.) bei mažiau nei pusė darbuotojų (42,7 proc.) nurodė, jog yra girdėję 

apie konkrečius korupcijos atvejus laisvės atėmimo vietų įstaigoje. Taipogi 41,5 proc. nuteistųjų, 

kas ketvirtas nuteistųjų artimasis (23 proc.) bei penktadalis įkalinimo įstaigose dirbančių asmenų 

(20,3 proc.) teigė žiną apie konkrečius asmenis, vykdžiusius korupcinio pobūdžio veiklą. Panašiai, 

37 proc. nuteistųjų, 18,5 proc. nuteistųjų artimųjų ir 16,1 proc. darbuotojų tvirtino, kad žino 

konkrečius asmenis, kuriems buvo siūlyta, arba kurie buvo verčiami įsitraukti į korupcinę veiklą (žr. 

12 priedo 23 pav.). Šie duomenys rodo išskirtines laisvės atėmimo bausmę atliekančiųjų turimas 

žinias apie korupcijos atvejus įkalinimo įstaigose, palyginti su darbuotojų ir nuteistųjų artimųjų 

žiniomis. Galima svarstyti, ar gauti rezultatai atskleidžia didesnę nuteistųjų korupcinę patirtį, ar 

polinkį dažniau korupcijai priskirti ir įvairias neetiškas ar jiems nepalankias, tačiau korupcinio 

pobūdžio elementų neturinčias situacijas. 

 Panaši, tik dar stipriau skirtingų grupių respondentus atskirianti tendencija pastebima 

nagrinėjant potencialų tiriamųjų įsitraukimą į korupcinio pobūdžio veiklą. Daugiau nei ketvirtadalis 

nuteistųjų (28 proc.), 15,4 proc. jų artimųjų ir tik 3,3 proc. darbuotojų nurodė, kad būtų vykdę 

korupcinio pobūdžio veiklą, jeigu kitais būdais nebūtų galėję pasiekti jiems reikšmingų tikslų. 

Panašiai, nuteistieji, jų artimieji bei įkalinimo įstaigų darbuotojai nurodė, jog būtų iniciavę 

korupcinio pobūdžio veiklą, pastebėję tam palankiai susiklosčiusias aplinkybes (atitinkamai: 28 

proc.; 14,5 proc. ir 2,9 proc.). Taipogi daugmaž penktadalis nuteistųjų (22,2 proc.), kas dešimtas 

laisvės atėmimo bausmę atliekančiųjų artimasis (10,4 proc.) ir tik 2,9 proc. įkalinimo įstaigų 

darbuotojų nurodė, kad būtų sutikę įsitraukti į korupcinę veiklą, jeigu kas nors būtų pasiūlę arba 

vertę tai daryti (žr. 12 priedo 24 pav.). Šie rezultatai patvirtina, jog laisvės atėmimo bausmę 

atliekantieji ne tik yra linkę pateisinti jų atžvilgiu naudingas korupcijos formas, bet taipogi būtų 

dažniau potencialiai linkę įsitraukti į korupcines situacijas. Svarbu pabrėžti, jog nuteistųjų polinkis į 

korupcinį elgesį nepriklauso nuo skirtingo pobūdžio priežasčių – t. y. tiek negalėjimas jokiomis 

kitomis priemonėmis pasiekti trokštamų tikslų, tiek tiesiog palankiai susiklosčiusios aplinkybės ar 

atsiradusios galimybės šios grupės respondentus motyvuotų vienodai. 
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 Nurodydami tiesioginį susidūrimą su korupcija per pastaruosius 12 mėnesių, beveik kas 

trečias nuteistasis (30,2 proc.) nurodė, jog laisvės atėmimo vietų įstaigoje yra sulaukęs pasiūlymo 

įsitraukti į šio pobūdžio veiklą. Įkalinimo įstaigų darbuotojai ir nuteistųjų artimieji dvigubai rečiau 

pritarė, kad yra sulaukę tokio pasiūlymo (atitinkamai: 17 proc. ir 14,3 proc.). Pastebimai mažesnė 

dalis nuteistųjų, nuteistųjų artimųjų ir įkalinimo įstaigų darbuotojų teigė, jog patyrė spaudimą 

įsitraukti į korupcinio pobūdžio veiklą (atitinkamai: 15,8 proc., 8,2 proc. ir 2,1 proc.). Labai panašūs 

rezultatai nustatyti nagrinėjant tiriamųjų įsitraukimą į korupciją – šio pobūdžio veiklą laisvės 

atėmimo vietų įstaigoje per pastaruosius metus iniciavę ar vykdę prisipažino 13,1 proc. nuteistųjų, 

8,2 proc. nuteistųjų artimųjų ir tik 2,1 proc. įkalinimo įstaigų darbuotojų (žr. 12 priedo 25 pav.). 

Rezultatai atskleidžia, jog nuteistieji, palyginti tiek su jų artimaisiais, tiek su įkalinimo įstaigų 

darbuotojais, apie korupcinę veiklą ne tik dažniau svarsto potencialiai, bet ir įsitraukia į ją 

praktiškai. Taip pat pastebėtina, jog visų trijų grupių atstovai sąlyginai dažnai nurodė, jog yra 

sulaukę korupcinio pobūdžio pasiūlymo. Tikėtina, jog šie rezultatai, palyginti su tiriamiesiems 

jautresniu klausimu apie jų pačių vykdytą korupcinę veiklą, šiek tiek objektyviau atskleidžia 

šiuometinę korupcinę situaciją laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

 Tuo metu detaliau nagrinėjant tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų turimas 

žinias apie konkrečioje įkalinimo įstaigoje egzistuojančią korupciją, nustatyta, kad tiriamieji iš 

Alytaus PN (66,7 proc.), Kybartų PN (58,6 proc.) bei Vilniaus PN (57,9 proc.) per pastaruosius 

metus dažniau girdėjo apie konkrečioje laisvės atėmimo vietų įstaigoje vykdytą korupciją. Tuo 

metu Panevėžio PN (40,6 proc.), Šiaulių TI (42 proc.), Kauno TI (42,9 proc.) respondentai apie 

korupcinę veiklą išgirsdavo rečiau (žr. 13 priedo 26 pav.). Panašiai, mažesnė dalis Panevėžio PN 

(17 proc.) ir Šiaulių TI (23,5 proc.) respondentų nurodė, jog žino konkrečius asmenis įkalinimo 

įstaigoje, vykdančius ar vykdžiusius korupcinę veiklą, o Alytaus PN (38,9 proc.), Vilniaus PN (35,5 

proc.) bei Kybartų PN (34,4 proc.) ir Kauno NTI-PN (34,2 proc.) respondentai dažniau žinodavo 

apie korumpuotus asmenis įstaigoje (žr. 13 priedo 27 pav.). Tuo metu palyginus skirtingų laisvės 

atėmimo vietų įstaigų respondentų žinias apie asmenis, sulaukusius pasiūlymo įsitraukti į korupcinę 

veiklą, atskleista, kad tiriamieji iš Lukiškių TI-K (31 proc.), LAVL (31 proc.), Vilniaus PN (30,1 

proc.) kiek dažniau nurodė, kad žino tokią informaciją, o respondentai iš Šiaulių TI (15,5 proc.), 

Panevėžio PN (18,3 proc.) – kiek rečiau (žr. 13 priedo 28 pav.). 

 Detaliau nagrinėjant respondentų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų potencialaus 

įsitraukimo į korupcinio pobūdžio veiklą atsakymus, rasta, jog 22,6 proc. Alytaus, 20 proc. LAVL 

ir 19,6 proc. Marijampolė PN respondentų galėtų įsitraukti į korupcinę veiklą, jeigu kitais būdais 

jiems nepavyktų pasiekti savo tikslų. Tuo metu iš Panevėžio PN tiriamųjų su šiuo teiginiu sutiko tik 

5,3 proc. dalyvių (žr. 14 priedo 29 pav.). Panašiai, 23,7 proc. Alytaus PN, 21,2 proc. Kybartų PN, 

17,9 proc. Marijampolės PN ir tik 6,4 proc. Panevėžio PN respondentų sutiko, kad galėtų įsitraukti į 

korupcinę veiklą, jeigu susiklostytų tam palankios aplinkybės (žr. 14 priedo 30 pav.). Be visa to, 

19,6 proc. Alytaus PN, 16,5 proc. Marijampolės PN, 15,3 proc. Kybartų PN ir tik 3,2 proc. 

Panevėžio PN respondentų atskleidė, jog galėtų įsitraukti į korupcinio pobūdžio veiklą, jeigu kas 

nors juos verstų  arba pasiūlytų vykdyti tokią veiklą (žr. 14 priedo 31 pav.). 

 Apibendrinus surinktus duomenis apie skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų 

tiesioginį susidūrimą su korupcine veikla įkalinimo įstaigose, vėlgi buvo nustatyta reikšmingų 

skirtumų. Dažniausiai per pastaruosius metus vykdę korupcinę veiklą prisipažino 14,5 proc. LAVL, 

12,1 proc. Kauno NTI-PN ir 11,8 proc. Alytaus PN respondentų. Tuo metu Panevėžio PN (1,1 

proc.), Kauno TI (3,7 proc.), Šiaulių TI (4,3 proc.) respondentai rečiausiai nurodydavo apie savo 

vykdytos korupcinės veiklos patirtį (žr. 15 priedo 32 pav.). Nagrinėjant skirtingų įkalinimo įstaigų 

respondentų gautus pasiūlymus įsitraukti į korupciją, rasta, kad 27,8 proc. Kauno NTI-PN, 26,5 

proc. LAVL, 26 proc. Lukiškių TI-K ir tik 6,5 proc. Panevėžio PN respondentų per pastaruosius 

metus yra sulaukę pasiūlymo įsitraukti į korupciją (žr. 15 priedo 33 pav.). Kiek kitokius rezultatus 

atskleidžia analizė duomenų apie patirtą spaudimą vykdyti korupcinę veiklą. Nustatyta, kad 13,8 

proc. Kauno NTI-PN, 13,2 proc. Vilniaus PN, 11,9 proc. LAVL ir tik 3,1 proc. Marijampolės PN, 

bei 3,3 proc. Panevėžio PN darbuotojų, nuteistųjų ir jų artimųjų per pastaruosius metus yra jautę 

spaudimą vykdyti korupcinę veiklą (žr. 15 priedo 34 pav.). Apibendrinant, surinkti duomenys 
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leidžia pastebėti tam tikras tendencijas ir kelti prielaidą apie nevienodą tiesioginę ir netiesioginę 

korupcinę padėtį skirtingose laisvės atėmimo vietų įstaigose, ir, savo ruoštu, apie galimai nevienodą 

korupcinio pobūdžio veiklos paplitimą įkalinimo įstaigose. Tikėtina, jog išsamesnė ir gilesnė 

lyginamoji laisvės atėmimo vietų įstaigų analizė padėtų nustatyti priežastis ir veiksnius, 

sąlygojančius nevienodą korupcinę patirtį skirtingose įkalinimo įstaigose.  

 

ANTIKORUPCINIS POTENCIALAS 

 

 Be visa to, tyrimo metu buvo atskleistas respondentų požiūris į antikorupcinės veiklos 

vykdymą laisvės atėmimo vietų įstaigose. Analizuojant tiriamųjų poziciją antikorupcinės veiklos 

atžvilgiu, rasta, jog daugmaž kas antras įkalinimo įstaigos darbuotojas (52,3 proc.), laisvės atėmimo 

bausmę atliekantis asmuo (48,1 proc.) bei kiek mažesnė dalis nuteistųjų artimųjų (43,5 proc.) norėtų 

sužinoti daugiau informacijos apie antikorupcinės veiklos galimybes laisvės atėmimo vietų 

įstaigoje. Tik 13,2 proc. įkalinimo įstaigų darbuotojų, 13,8 proc. nuteistųjų artimųjų bei penktadalis 

nuteistųjų (18,2 proc.) teigė, kad šio pobūdžio informacija jų visiškai nedomintų (žr. 16 priedo 35 

pav.). Vertinant tiriamųjų polinkį aktyviai įsitraukti į antikorupcinę veiklą, rasta daugiau skirtumų. 

Didžioji dalis įkalinimo įstaigų darbuotojų (42,7 proc.) nurodė, kad norėtų dalyvauti antikorupcinėje 

veikoje; kas trečias darbuotojas (35,6 proc.) šią galimybę apsvarstytų priklausomai nuo konkrečios 

situacijos, o kas penktas (21,7 proc.) – nenorėtų įsitraukti į antikorupcinę veiklą. Laisvės atėmimo 

bausmę atliekantieji pateikė kardinaliai kitokį požiūrį: didžioji dalis nuteistųjų (42,7 proc.) tvirtino, 

kad tikrai nedalyvautų antikorupcinėje veikloje, trečdalis (32 proc.) nurodė, kad norėtų joje 

dalyvauti, o ketvirtadalis (25,4 proc.) šią galimybę apsvarstytų atsižvelgdami į konkrečias 

aplinkybes. Tuo metu nuteistųjų artimųjų nuomonė pasiskirstė panašiai visų alternatyvų atžvilgiu – 

kiek daugiau nei kas trečias šios grupės respondentas antikorupcinėje veikloje dalyvauti nesutiktų 

(36,9 proc.) arba sutiktų tik atsižvelgdamas į konkrečią situaciją (35,6 proc.), o ketvirtadalis 

nuteistųjų artimųjų norėtų įsitraukti į tokio pobūdžio veiklą (27,5 proc.) (žr. 16 priedo 36 pav.). Šie 

duomenys patvirtina, jog visi respondentai suvokia korupcijos aktualumą įkalinimo įstaigose bei 

leidžia kelti prielaidas apie kovos su korupcija priemonių diegimo sklandumą. Tuo pačiu, 

atsižvelgiant, jog pakankamai nemaža dalis tiriamųjų būtų linkę svarstyti apie aktyvesnį įsitraukimą 

į antikorupcinę veiklą, tikslinga nustatyti, kokios priemonės bei sąlygos sudomintų ir motyvuotų į 

antikorupcinę veiklą savanoriškai įsitraukti didesnį darbuotojų, nuteistųjų ir jų artimųjų skaičių. 

 Analizuojant respondentų turimas žinias, polinkį imtis veiksmų, realiai susidūrus su konkrečiu 

korupcijos atveju, taip pat rasta skirtumų. Didžioji dalis įkalinimo įstaigų darbuotojų (82,8 proc.) 

nurodė, kad žino, kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį įkalinimo įstaigoje ir tik 

7,7 proc. darbuotojų teigė, kad nežino šios informacijos. Kas antras (50,4 proc.) nuteistųjų artimasis 

teigė žinąs, kur tiksliai reikėtų kreiptis norint pranešti apie atvejį, o kas ketvirtas (24,4 proc.) 

nurodė, jog tokios informacijos nežino. Tuo metu nuteistieji panašiai dažnai teigė, jog žino (42,2 

proc.) arba nežino (36,3 proc.), kur reikėtų kreiptis siekiant pranešti apie žinomą korupcijos atvejį 

(žr. 16 priedo 37 pav.). Šie duomenys atskleidžia dar didesnę korupcinio švietimo svarbą – 

stokodami objektyvios, suprantamos informacijos nuteistieji ir jų artimieji gali ne tik turėti mažiau 

tikslų korupcijos suvokimą, bet ir rečiau, nei patys norėtų, pranešti apie žinomą korupcinį elgesį. 

Taip pat skirtumai nustatyti išanalizavus tiriamųjų polinkį pranešti apie konkretų žinomą atvejį 

laisvės atėmimo vietų įstaigoje. Daugmaž du trečdaliai įkalinimo įstaigų darbuotojų (67,2 proc.) 

tvirtino, jog praneštų apie sužinotą korupcijos atvejį, tačiau beveik trečdalis (27,3 proc.) nurodė, kad 

praneštų tik atsižvelgdami į konkrečias situacijos aplinkybes. Panašiai, kas antras nuteistųjų 

artimasis (52,1 proc.) praneštų apie žinomą korupcinės veiklos atvejį, o kas trečias (30,1 proc.) – 

būtų linkęs atsižvelgti į susiklosčiusias aplinkybes. Tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekantys 

asmenys nesilaikė vieningos pozicijos – 40,2 proc. šios grupės tiriamųjų nurodė, kad praneštų apie 

žinomą atvejį, o kiek mažiau nei po trečdalį nurodė, kad apie žinomą korupcijos atvejį tikrai 

nepraneštų (30,3 proc.) arba praneštų tik esant tam tikroms aplinkybėms (29,5 proc.) (žr. 16 priedo 

38 pav.). 
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 Detaliau nagrinėjant respondentų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų pateiktus 

vertinimus, taipogi pastebėta skirtumų. Atskleista, jog labiausiai informacija apie antikorupcinę 

veiklą domintų Kybartų PN (63,2 proc.), Vilniaus PN (60 proc.) bei LAVL (58,9 proc.) 

respondentus, o mažiausiai tokia informacija domintų tiriamuosius iš Kauno NTI-PN (38 proc.) ir 

Šiaulių TI (38,1 proc.) (žr. 17 priedo 39 pav.). Tuo metu galimybe įsitraukti į antikorupcinę veiklą 

labiausiai susidomėtų įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji iš Kauno TI 

(46,5 proc.), LAVL (46,3 proc.) bei Kybartų PN (42,6 proc.), o mažiausiai norą įsitraukti į 

antikorupcinę veiklą išreiškė respondentai iš Šiaulių TI (26,5 proc.), Panevėžio PN (32,2 proc.), 

Kauno NTI-PN (32,5 proc.) ir Pravieniškių PN-AK (32,5 proc.) (žr. 17 priedo 40 pav.). 

 Taipogi buvo nustatyta, jog, bendrai vertinant, tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų 

įstaigų žinios, susijusios su žinomo korupcijos atvejo paviešinimu, yra panašios – t. y. nuo 50 proc. 

(Šiaulių TI) iki 68,2 proc. (LAVL) tiriamųjų žino, kur reikėtų pranešti apie pastebėtą korupcinį 

elgesį (žr. 18 priedo 41 pav.). Kita vertus, kiek daugiau skirtumų nustatyta nagrinėjant skirtingų 

įstaigų tiriamųjų polinkį pranešti apie sužinotą korupcijos atvejį. Rasta, kad dažniausiai šio 

pobūdžio informaciją pranešti būtų linkę tiriamieji iš LAVL (60,9 proc.), Kauno TI (59,8 proc.), 

Lukiškių TI-K (58,8 proc.), o mažiausiai žinomą informaciją apie vykdomą korupciją perduotų 

Kauno NTI-PN (40,8 proc.) ir Vilniaus PN (41,2 proc.) tiriamieji (žr. 18 priedo 42 pav.). Nustačius 

pakankamai didelį tiriamųjų polinkį nepranešti apie žinomą korupcinę veiklą, ypatingai aktualia 

tema tapta priežasčių, sulaikančių nuo korupcijos paviešinimo, tyrinėjimas. 

 Apibendrinti tyrimo rezultatai atskleidė, jog įkalinimo įstaigų darbuotojai nurodė vidutiniškai 

2, nuteistųjų artimieji – 3, o patys nuteistieji – 4 priežastis, galinčias juos sulaikyti nuo korupcijos 

paviešinimo (visą priežasčių sąrašą žr. 19 priedo 6 lentelėje). Įkalinimo įstaigų darbuotojai 

dažniausiai būtų linkę nutylėti informaciją, jeigu dvejotų, ar konkretus atvejis tikrai yra korupcinio 

pobūdžio (42,6 proc.). Svarbu pastebėti, jog darbuotojams ši priežastis buvo aktualesnė nei 

nuteistiesiems ar jų artimiesiems. Taip pat nemaža dalis darbuotojų nurodė, jog nepraneštų apie 

įvykį, nes mano, kad korupcijos atvejį paviešinantys asmenys galų gale nukenčia skaudžiausiai 

(38,3 proc.). Nuteistųjų artimieji taipogi tvirtino, jog svarbiausios priežastys, galinčios paskatinti 

juos nepranešti apie žinomą korupciją, yra dvejojimas, ar konkretus atvejis tikrai yra korupcinio 

pobūdžio (40,1 proc.) ir manymas, kad pranešusieji apie atvejį nukenčia daugiausiai (39 proc.). Tuo 

metu laisvės atėmimo bausmę atliekančius asmenis nuo žinomo atvejo paviešinimo galėtų sulaikyti 

įvairesnės priežastys: beveik du trečdaliai nuteistųjų teigė, jog atvejį paviešinantys asmenys galų 

gale nukenčia skaudžiausiai (64,2 proc.); daugmaž kas antras šios grupės respondentas nurodė, jog 

nepraneštų, nes nepasitiki teisėsaugos institucijomis (55,2 proc.), kad nėra prasmės pranešti, nes su 

tuo susijusių asmenų niekas nenuteistų (50,4 proc.), be įrodymų jais vis tiek niekas nepatikėtų (46,5 

proc.), visi žino apie korupcijos atvejus, tačiau nepraneša (44,6 proc.) (žr. 19 priedo 43 pav.). Tai 

rodo, kad nemaža dalis korupcijos apraiškų laisvės atėmimo vietų įstaigose gali būti neišaiškintos 

dėl darbuotojų, nuteistųjų ir jų artimųjų turimų daugiau ar mažiau klaidingų įsitikinimų, objektyvios 

ir suprantamos informacijos stokos. 

 Siekiant visapusiškai ištirti respondentų požiūrį į antikorupcinę veiklą įkalinimo įstaigose, 

taipogi nagrinėta, kaip vertinama antikorupcinės veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose svarba bei 

taikomų priemonių efektyvumas. Respondentams 11 balų skalėje (kur 0 reiškė – visiškai nesutinku, 

5 – daugiau ar mažiau sutinku, o 10 – visiškai sutinku) įvertinus įvairius kovos su korupcija laisvės 

atėmimo vietų įstaigose aspektus, nustatyta, jog nuteistieji (7,5 balo iš 10 galimų), nuteistųjų 

artimieji (7,6 balo iš 10 galimų), o ypač – įkalinimo įstaigų darbuotojai (8,6 balo iš 10 galimų), 

manė, jog svarbu mažinti įkalinimo įstaigose egzistuojančią korupcinę veiklą (žr. 20 priedo 44 

pav.). Tuo pačiu, tiek nuteistieji (6,4 balo iš 10 galimų) bei nuteistųjų artimieji (6,6 balo iš 10 

galimų), tiek įkalinimo įstaigų darbuotojai (7 balo iš 10 galimų) buvo linkę manyti, jog efektyvių 

kovos su korupciją priemonių taikymas padėtų reikšmingai sumažinti, ar net panaikinti korupciją 

laisvės atėmimo vietų įstaigose (žr. 20 priedo 44 pav.). Svarstant apie šiuo metu laisvės atėmimo 

vietų įstaigose taikomų priemonių efektyvumą, siekiant kontroliuoti korupciją, tiriamųjų vertinimai 

išsiskyrė – nuteistųjų artimieji buvo linkę dvejoti, ar šiuo metu taikomos kovos su korupcija 

priemonės yra efektyvios (5 balo iš 10 galimų), įkalinimo įstaigų darbuotojai nurodė, taikomos 
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priemonės yra daugiau (5,6 balo iš 10 galimų), o nuteistieji – jog priemonės yra mažiau nei 

vidutiniškai (4,2 balo iš 10 galimų) efektyvios (žr. 20 priedo 45 pav.). Be visa to, tiriamųjų 

nuomonės nesutapo vertinant suvoktą korupcijos atvejų išaiškinamumą laisvės atėmimo vietų 

įstaigose. Įkalinimo įstaigų darbuotojai labiau sutiko (5,8 balo iš 10 galimų), jog didelė dalis 

korupcijos atvejų šiuo metu yra išaiškinami, nuteistųjų artimieji buvo linkę kiek mažiau sutikti su 

šiuo teiginiu (4,8 balo iš 10 galimų), o laisvės atėmimo bausmę atliekantieji nurodė, jog įkalinimo 

įstaigose yra atskleidžiama tik nedidelė dalis egzistuojančios korupcijos atvejų (3,7 balo iš 10 

galimų) (žr. 20 priedo 45 pav.). Be visa to, įkalinimo įstaigų darbuotojai (6,9 balo iš 10 galimų), 

nuteistieji (6,7 balo iš 10 galimų) ir nuteistųjų artimieji (6,1 balo iš 10 galimų) nurodė, kad bausmės 

už korupcinę veiklą ateityje turėtų būti dar labiau griežtinamos (žr. 20 priedo 45 pav.). Gauti 

rezultatai atskleidžia, jog laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojai, nuteistieji, bei jų artimieji, 

nepaisant skirtingo korupcijos suvokimo bei nevienodos korupcinės patirties, yra suformulavę 

labiau teigiamą požiūrį į antikorupcinės veiklos svarbą ir potencialias galimybes.  

 Taip pat tyrimo metu atskleista, jog, įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų 

artimųjų požiūriu, skirtingo pobūdžio priemonės yra nevienodai efektyvios kovojant su laisvės 

atėmimo vietų įstaigose egzistuojančia korupcija. Daugmaž kas antras nuteistasis (54,8 proc.), 

nuteistojo artimasis (50,9 proc.) bei įkalinimo įstaigos darbuotojas (45,3 proc.) pabrėžė 

baudžiamųjų priemonių efektyvumą. Beveik kas antras įkalinimo įstaigos darbuotojas (45,3 proc.), 

kas trečias nuteistojo artimasis (32,5 proc.) ir ketvirtadalis laisvės atėmimo bausmę atliekančių 

asmenų (27,1 proc.) teigė, jog veiksmingiausiomis galima laikyti prevencines, korupcijai kelią 

užkertančias priemones. Tuo metu antikorupcinio švietimo priemonių svarbą pabrėžė tik 18,1 proc. 

nuteistųjų, 16,6 proc. jų artimųjų ir 9,5 įkalinimo įstaigų darbuotojų (žr. 21 priedą).  

 Be visa to, tyrimo metu buvo nagrinėti tiriamųjų pasiūlyti konkretūs metodai bei priemonės, 

kurie galėtų padėti veiksmingiau kovoti su korupcija laisvės atėmimo vietų įstaigose. Šiuo klausimu 

savo nuomonę išreiškė 276 tyrime dalyvavę nuteistieji (t. y. 48 proc.), 230 įkalinimo įstaigų 

darbuotojų (t. y. 41 proc.) bei 73 nuteistųjų artimieji (t. y. 20 proc.). Pastebėtina, jog visų grupių 

respondentai pateikė nemažai panašių pasiūlymų: teigė, jog kovos su korupcija priemonės turėtų 

būti orientuotos į įkalinimo įstaigų darbuotojus (pvz., didinti atlyginimus, gerinti darbo sąlygas, 

užtikrinti darbuotojų lygybę, pozityvesnį požiūrį į juos, griežtinti atrankos kriterijus), nuteistuosius 

(pvz., gerinti gyvenimo sąlygas, užtikrinti užimtumą), laisvės atėmimo vietų įstaigą (pvz., diegti 

blokavimo įrangą, užtikrinti paprastą ir aiškią įstaigos politiką, didesnį vadovybės įsitraukimą 

kovojant su korupcija), teisinę sistemą (pvz., užtikrinti griežtas, neišvengiamas bausmes, tobulinti 

įstatymus), socialinius santykius (pvz., siekti didesnio tarpusavio supratimo, pagarbos, nuteistųjų ir 

administracijos bendradarbiavimo), vertybių sistemą (pvz., puoselėti sąžiningumą, žmogiškumą, 

netoleranciją korupcijai), aplinkinių įtraukimą (pvz., tiesiogiai įtraukti visuomenę, Kalėjimų 

departamentą, įkalinimo įstaigai nepavaldžius asmenis ar grupes), antikorupcinę veiklą (pvz., 

viešinti korupcijos atvejus, įtraukti darbuotojus į antikorupcinę veiklą, skatinti už pranešimus apie 

žinomus atvejus, šviesti apie korupcijos pasekmes). Tai rodo, kad įkalinimo įstaigų darbuotojai, 

nuteistieji ir nuteistųjų artimieji, net ir manydami, kad efektyviausiai korupciją sumažintų 

griežtesnės baudžiamojo poveikio priemonės, taipogi įžvelgia pakankamai nemažai ir įvairių 

kitokio pobūdžio priemonių, galimai naudingų kovojant su korupcija. Pabrėžtina, jog dauguma 

respondentų pateiktų idėjų yra orientuotos ne tikslingai į kovą su korupciją, bet į specifinių 

sunkumų ar problemų, egzistuojančių laisvės atėmimo vietų įstaigose bei tiesiogiai su korupcija 

nesusijusių, naikinimą. 

 

***  

 

 Apibendrinant visus tyrimo rezultatus, nustatyta, kad įkalinimo įstaigų darbuotojams, 

nuteistiesiems ir nuteistųjų artimiesiems būdingas nevienodas korupcijos suvokimas. Kol įkalinimo 

įstaigų darbuotojai konkrečiose situacijose geba pakankamai tiksliai identifikuoti korupcinio 

pobūdžio elementų turinčius bei jų neturinčius atvejus, nuteistieji ir jų artimieji labiau remiasi 

laisvės atėmimo bausmę atliekančiųjų perspektyva ir pasižymi platesniu korupcijos suvokimu bei 
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prastesniu korupcijos atvejų atskyrimu – t. y. nuteistųjų atžvilgiu nepalankias situacijas dažniau  

priskiria korupcijai, neatsižvelgdami į korupcijos pobūdžio elementų buvimą ar nebuvimą. Taipogi 

rasta, kad nemaža dalis respondentų, dėl įvairių priežasčių, susilaikytų nuo pranešimo apie žinomą 

korupcijos atvejį (pvz., dėl nepasitikėjimo teisėsaugos institucijomis, suvokto beprasmiškumo ar 

bejėgiškumo, nerimo dėl neigiamų asmeninių pasekmių). Be visa to, nuteistieji ir jų artimieji, net ir 

norėdami pranešti apie žinomą korupcijos atvejį, negalėtų to padaryti dėl šioje srityje stokojamų 

žinių. Galiausiai atskleista, kad darbuotojai, nuteistieji ir ypač – nuteistųjų artimieji, formuodami 

požiūrį į korupciją, remiasi subjektyviais, nepatikimais informacijos šaltiniais: asmenine ar artimųjų 

patirtimi, tendencingais informacijos sklaidos kanalais (pvz., internetu, televizija, spauda). Visi šie 

rezultatai rodo didelį poreikį įvairiapusės, patikimos, objektyvios ir į skirtingas tikslines grupes 

orientuotos informacijos sklaidos apie korupciją, jos galimas pasekmes ir antikorupcinės veiklos 

galimybes, siekiant tiek užpildyti respondentų turimas informacijos apie korupciją spragas, tiek 

mažinti suformuotą netikslų, iškreiptą požiūrį apie korupcijai priskiriamus atvejus, suvoktas 

negatyvias įsitraukimo į antikorupciją pasekmes. 

 Taipogi tyrimo metu nustatyta, jog įkalinimo įstaigų darbuotojai pasižymi ypatingai žema 

tolerancija įvairioms korupcijos formoms, o laisvės atėmimo bausmę atliekantieji bei jų artimieji 

yra linkę pateisinti nuteistiesiems palankias, naudą suteikiančias korupcijos formas. Šie rezultatai 

rodo tiek galimai suformuotą negatyvų požiūrį ar įsitikinimus įkalinimo įstaigos ar jos darbuotojų 

atžvilgiu, tiek potencialiai didesnį minėtų tikslinių grupių įsitraukimą į korupcinę veiklą. Nuteistųjų 

korupcinę patirtį atskleidė ir tolesni rezultatai – būtent šios grupės tiriamieji dažniausiai žinojo apie 

laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdytą korupciją, turėjo didesnį potencialą dėl įvairių priežasčių 

dažniau įsitraukti į korupcinę veiklą, dažniau faktiškai yra ją vykdę. Tai rodo, kad, siekiant mažinti 

korupciją ir dirbant su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, derėtų skirti nevienodas laiko sąnaudas 

bei orientuotis į skirtingo pobūdžio antikorupcines priemones. 

 Be visa to, nepaisant nevienodo korupcijos suvokimo bei korupcinės patirties, visų grupių 

tiriamieji buvo linkę manyti, jog korupcija laisvės atėmimo vietų įstaigose yra vidutiniškai aktualus 

bei vidutiniškai paplitęs reiškinys. Tuo pačiu prognozavo, kad korupcijos atvejų paplitimo 

mažėjimas ateinančiais metais, palyginti su praėjusiais, turėtų būti žymiai menkesnis. Tai rodo, kad 

korupcija įkalinimo įstaigose yra pakankamai svarbi ir papildomo dėmesio reikalaujanti sritis. 

 Be visa to, atskleista, kad nors dalis darbuotojų, nuteistųjų ir jų artimųjų yra linkę įžvelgti 

korupcijos teikiamą naudą, daug dažniau suvokdavo ir įvairiapusę jos žalą. Tuo pačiu nemaža dalis 

darbuotojų, nuteistųjų ir jų artimųjų nurodė, kad patys norėtų įsitraukti į antikorupcinę veiklą – dar 

didesnė dalis respondentų išreiškė susidomėjimą papildoma informacija apie antikorupcinės veiklos 

galimybės. Galiausiai, darbuotojai, nuteistieji ir jų artimieji nurodė nemažai pasiūlymų, potencialiai 

galinčių mažinti korupciją laisvės atėmimo vietų įstaigose. Išreikštos idėjos atskleidė, kad korupciją 

galėtų mažinti ne tik tikslinga antikorupcinė veikla, bet ir specifinėje laisvės atėmimo vietų įstaigų 

aplinkoje egzistuojančių problemų sprendimas, socialinių santykių stiprinimas, psichologinės 

gerovės didinimas, vertybių sistemos puoselėjimas. 

 Tad darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji, net ir skirtingai suvokdami korupciją laisvės 

atėmimo vietų įstaigose, linkę pastebėti jos aktualumą ir paplitimą, labiau neigiamai (nei teigiamai) 

vertina korupcines apraiškas laisvės atėmimo vietų įstaigose ir siūlo įvairius kovos su korupcija 

būdus. Tuo remiantis galima kelti prielaidą, jog bendradarbiavimas su darbuotojais, nuteistaisiais ir 

nuteistųjų artimaisiais bei jų įtraukimas į antikorupcinę veiklą padėtų efektyviau ir tikslingiau 

užtikrinti korupcijos apraiškų prevenciją bei mažinimą. 

 

IŠVADOS 

 

1. Įkalinimo įstaigų darbuotojai geba tiksliai identifikuoti korupcinio pobūdžio elementų turinčias 

situacijas, o nuteistieji ir jų artimieji dažniau korupcijai priskiria nekorupcines, nuteistųjų atžvilgiu 

nepalankias situacijas.  

2. Įkalinimo įstaigų darbuotojai pasižymi ypatingai žema tolerancija įvairioms korupcijos formoms, 

o nuteistieji ir jų artimieji linkę pateisinti nuteistųjų atžvilgiu palankias korupcines situacijas. 
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3. Įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji požiūrį į korupciją formuoja 

remdamiesi nepatikimais informacijos šaltiniais: patirtimi, informacijos sklaidos kanalais. 

4. Įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji išreiškia labiau neigiamą nuostatą 

korupcijos įkalinimo įstaigose atžvilgiu (t. y. įžvelgia daugiau neigiamų nei teigiamų korupcijos 

pasekmių). 

5. Respondentų požiūriu, korupcija yra vidutiniškai aktuali bei paplitusi problema laisvės atėmimo 

vietų įstaigose. 

6. Įkalinimo įstaigų darbuotojai, nuteistieji ir nuteistųjų artimieji pabrėžia skirtingų korupcijos 

formų paplitimą laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

7. Įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų korupcinė patirtis skiriasi: 

didžiausia dalis nuteistųjų ir mažiausia dalis darbuotojų žino apie korupcijos atvejus, potencialiai 

vykdytų ar yra vykdę korupcinę veiklą. 

8. Daugmaž pusė įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų norėtų sužinoti 

daugiau informacijos apie antikorupcinės veiklos galimybes, kiek mažesnė dalis respondentų norėtų 

įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

9. Dauguma įkalinimo įstaigų darbuotojų ir daugmaž pusė nuteistųjų bei nuteistųjų artimųjų žino, 

kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, kiek mažesnė dalis respondentų praneštų 

apie žinomą atvejį. 

10. Įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų požiūriu, efektyviausiai korupciją 

mažintų baudžiamojo poveikio priemonių taikymas bei laisvės atėmimo vietų įstaigose 

egzistuojančių problemų naikinimas. 
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PRIEDAI 

 

1 priedas 

  

1 lentelė. Tyrime dalyvavusių įvairių laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų, nuteistųjų ir 

nuteistųjų artimųjų skaičius 

 

Laisvės atėmimo 

vietų įstaiga 

Tikslinė tiriamųjų grupė  

Iš viso (pagal 

laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigą): 

Darbuotojai 

(dalyvavusiųjų 

skaičius) 

Nuteistieji 

(dalyvavusiųjų 

skaičius) 

Nuteistųjų 

artimieji 

(dalyvavusiųjų 

skaičius) 

Alytaus PN 45 (90 proc.) 49 (98 proc.) 17 (34 proc.)  111 (74 proc.) 

Kauno NTI-PN 45 (90 proc.) 47 (94 proc.) 50 (100 proc.) 142 (95 proc.) 

Kauno TI 48 (96 proc.)  45 (90 proc.) 7 (14 proc.) 100 (67 proc.) 

Kybartų PN 44 (88 proc.) 48 (96 proc.) 19 (38 proc.) 111 (74 proc.) 

LAVL 45 (90 proc.) 46 (92 proc.) 20 (40 proc.) 111 (74 proc.) 

Lukiškių TI-K 48 (96 proc.) 47 (94 proc.) 33 (66 proc.) 128 (85 proc.) 

Marijampolės PN 48 (96 proc.) 50 (100 proc.) 24 (48 proc.) 122 (81 proc.) 

Panevėžio PN 48 (96 proc.) 49 (98 proc.) 10 (20 proc.) 107 (71 proc.) 

Pravieniškių PN-

AK 

99 (99 proc.) 100 (100 proc.) 89 (89 proc.) 288 (96 proc.) 

Šiaulių TI 43 (86 proc.) 51 (100 proc.) 43 (86 proc.) 137 (91 proc.) 

Vilniaus PN 49 (98 proc.) 48 (96 proc.) 47 (94 proc.) 144 (96 proc.) 

Iš viso (pagal 

tiriamųjų grupę): 

562 (94 proc.) 580 (97 proc.) 359 (60 proc.) 1501 (83,39 

proc.) 
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2 priedas 

 

2 lentelė. Tiriamųjų vertintų korupcinių ir nekorupcinių situacijų sąrašas 

Sutrumpintas 

pavadinimas 

Tiriamiesiems pateiktos situacijos:  Pateiktų 

situacijų 

pobūdis: 

Turto sunaikinimas Kratos metu sunaikinamas arba pasisavinamas asmeninis 

nuteistojo turtas 

yra korupcijos 

atvejis 

Nepranešimas apie 

nark. vartojimą 

Įkalinimo įstaigos vadovybei nepranešama apie žinomus 

narkotinių medžiagų vartojimo atvejus įkalinimo įstaigoje 

yra korupcijos 

atvejis 

Įsidarbinimas per 

pažintis 

Į laisvės atėmimo vietų įstaigą įsidarbinama pasinaudojus 

pažintimis 

yra korupcijos 

atvejis 

Šiurkštus elgesys Su kai kuriais nuteistaisiais daug dažniau elgiamasi 

šiurkščiai, priešiškai ir nepagarbiai nei su likusiais 

nėra 

korupcijos 

atvejis 

Ankstesnis 

išėjimas į laisvę 

Nuteistajam sudaromos galimybės anksčiau laiko išeiti į 

laisvę 

yra korupcijos 

atvejis 

Papildomo atlygio 

reikalavimas 

Reikalaujama papildomo atlygio už nuteistajam 

priklausančių paslaugų suteikimą 

yra korupcijos 

atvejis 

Darbo vietos 

nesuteikimas 

Motyvuotam ir dirbti norinčiam nuteistajam nėra suteikiama 

darbo vieta, nors kitiems nuteistiesiems ji yra skiriama 

nėra 

korupcijos 

atvejis 

Naudojimasis 

tarnybiniu 

automobiliu 

Tarnybiniu automobiliu ar telefonu naudojamasi asmeniniais 

tikslais 

yra korupcijos 

atvejis 

Dažnesnis 

nuobaudų skyrimas 

Kai kuriems nuteistiesiems už kasdienių taisyklių pažeidimą, 

lyginant su kitais, daug dažniau skiriamos nuobaudos 

nėra 

korupcijos 

atvejis 

Draudžiamų daiktų 

turėjimas 

Sudaromos galimybės nuteistajam gauti draudžiamų laikyti 

daiktų 

yra korupcijos 

atvejis 

Nepranešimas apie 

žinomą atvejį  

Darbuotojas, žinodamas apie kitų darbuotojų vykdomą 

korupcinę veiklą, prie jos neprisideda, tačiau apie atvejį 

nepraneša įkalinimo įstaigos vadovui 

yra korupcijos 

atvejis 

Paskatinimo 

priemonių 

neskyrimas 

Nuteistajam, kuris stengiasi gerai elgtis, dirba arba mokosi, 

nėra skiriamos paskatinimo priemonės 

nėra 

korupcijos 

atvejis 
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3 priedas 

 

 
 1 pav. Darbuotojų vertinimu, dažniausiai korupcijai priskirtos situacijos. 

 

 
2 pav. Nuteistųjų vertinimu, dažniausiai korupcijai priskirtos situacijos. 

 

 
3 pav. Nuteistųjų artimųjų vertinimu, dažniausiai korupcijai priskirtos situacijos.  
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4 priedas 

 

3 lentelė. Tiriamųjų vertintų korupcinių situacijų sąrašas 

Sutrumpintas 

pavadinimas 

Tiriamiesiems pateiktos situacijos 

Telefono įnešimas Už atlygį nuteistajam į įkalinimo įstaigą atnešamas mobilusis telefonas 

Grasinimas reikalaujant 

atlygio 

Asmuo, sužinojęs apie darbuotojo ar nuteistojo korupcinę veiklą, 

grasina apie šį atvejį pranešti įkalinimo įstaigos vadovui, jeigu negaus 

atlygio  

Vaistai sergančiam Sergančiam nuteistajam sudaromos sąlygos gauti įkalinimo įstaigoje 

neturimų vaistų 

Nuteistojo sumušimas Darbuotojas stipriai sumuša jį įžeidusį ar pažeminusį nuteistąjį 

Papildomo pasimatymo 

suteikimas 

Gimimo dienos proga nuteistajam suteikiamas papildomas pasimatymas 

su jo artimaisiais 

Favorizmas Įkalinimo įstaigos vadovas pakelia pareigose neseniai įsidarbinusį 

darbuotoją vietoj kito daug patirties turinčio darbuotojo 

Išėjimas į laisvę už 

suteiktą inform. 

Nuteistajam, suteikusiam informacijos apie neteisėtą kitų nuteistųjų 

veiklą, sudaromos galimybės anksčiau laiko išeiti į laisvę 

Nepagarbus elgesys 

kratos metu 

Kratos metu darbuotojai nepagarbiai elgiasi su asmeniniais dažnai 

prasižengiančio nuteistojo daiktais 

Tarnyb. automobilio 

naudojimas 

Darbuotojas tarnybinį automobilį naudoja asmeniniais tikslais 

Teisės į skambutį 

nesuteikimas 

Darbuotojas neleidžia pasinaudoti teise paskambinti telefonu 

nuteistiesiems, kurie jam papildomai nesumoka 

 

 
4 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų tolerancijos skirtingoms korupcijos formoms 

įverčiai  
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5 priedas 

 

4 lentelė. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų nurodytų skirtingų korupcijos egzistavimo 

priežasčių dažnumas  

 Darbuotojai Nuteistieji Nuteistųjų 

artimieji 

Į korupcinę veiklą įsitraukusiųjų nebaudžiamumas 40,6 % 61,2 % 53,9 % 

Stiprus neformalių nuteistųjų grupių poveikis 28,1 % 30,7 % 34,6 % 

Tarp nuteistųjų ir administracijos nėra abipusės pagarbos 20,1 % 56,6 % 42,4 % 

Nepakankama įkalinimo įstaigos darbuotojų kompetencija 

kovojant su korupcija 

37 % 54,5 % 40,2 % 

Godumas 61,4 % 64,9 % 53,3 % 

Taisyklių ir nurodymų negerbimas, nepaisymas 44,4 % 51 % 45,5 % 

Įsisenėjusi korupcinio elgesio praktika 51,4 % 63,1 % 57,9 % 

Tolerantiškas požiūris į korupcinę veiklą 39,1 % 46,2 % 33,3 % 

Netinkamas administracinių paslaugų teikimas įkalinimo 

įstaigose 

9,4 % 43,2 % 25,2 % 

Maži įkalinimo įstaigų darbuotojų atlyginimai 76,8 % 51,6 % 53,6 % 

Draugiški, neformalūs nuteistųjų ir administracijos santykiai 18,7 % 19,4 % 17,8 % 

Nuteistųjų gyvenimo sąlygos 5,8 % 48,1 % 44,2 % 

Maža korupcinės veiklos išaiškinimo tikimybė 29,9 % 50,4 % 30,5 % 

Solidarumas kolegų vykdomai korupcinei veiklai 22,3 % 36,7 % 28,7 % 

Nepakankamas nuteistųjų poreikių tenkinimas 2,4 % 42,5 % 30,2 % 

Asmeninės naudos siekimas 75,8 % 63,8 % 52 % 

Profesinių elgesio standartų valstybės tarnyboje nebuvimas 14,7 % 34,2 % 24 % 

Aukštesnes pareigas užimantys darbuotojai nerodo gero 

pavyzdžio 

31,5 % 45,9 % 29,3 % 

Polinkis į nesąžiningą elgesį 48,2 % 51,1 % 48,3 % 

Priešiški nuteistųjų ir administracijos santykiai 7,2 % 33,9 % 28,7 % 

Teisės aktų netobulumas 23,6 % 46,7 % 38,9 % 

Korupcinę veiklą palaikančios vertybės 24,8 % 35,1 % 28 % 

Įkalinimo įstaigos darbuotojai patiria spaudimą iš 

korumpuotų kolegų 

16,5 % 40,2 % 26,2 % 

Pasyvus piliečių įsitraukimas į antikorupcinę veiklą 26,4 % 31,6 % 28 % 

Teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas 24,3 % 50,7 % 39,7 % 
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6 priedas 

 

5 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų dažniausiai naudojami šaltiniai, formuojant požiūrį į 

korupciją laisvės atėmimo vietų įstaigose 
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7 priedas 

 

 
6 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų korupcijos aktualumo įvairiose teisėsaugos 

institucijose vertinimai 

 

 
7 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų korupcijos paplitimo įvairiose teisėsaugos 

institucijose vertinimai 
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8 priedas 

 

 
8 pav. Tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų požiūrio į korupcijos reiškinio paplitimą 

įkalinimo įstaigose palyginimas 

 

 
9 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų korupcijos paplitimo kaitos įkalimo įstaigose 

vertinimai  
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9 priedas 

 

5 lentelė. Korupcijos formų laisvės atėmimo vietų įstaigose sąrašas 

Sutrumpintas 

pavadinimas 

Tiriamųjų vertinimui pateiktos korupcijos formos: 

Nepelnytų nuobaudų 

skyrimas 

Piktnaudžiavimas valdžia paskiriant nepelnytas nuobaudas arba 

paskatinimus 

Turto pasisavinimas Valstybės turto pasisavinimas ar išeikvojimas 

Išvykos į namus 

suteikimas 

Trumpalaikės išvykos į namus suteikimas 

Favorizmas Favorizmas (t. y. favoritų iškėlimas, jų skyrimas į aukštas pareigas) 

Nepotizmas Nepotizmas (t. y. tarnybinės padėties naudojimas giminėms proteguoti) 

Draudžiamų daiktų 

įnešimas 

Draudžiamų daiktų įnešimas į įkalinimo įstaigą 

Paslapties atskleidimas Tarnybinės paslapties atskleidimas 

Išėjimas į laisvę 

anksčiau laiko 

Pagalba anksčiau skirto laiko išeiti iš įkalinimo įstaigos 

Atvejo ignoravimas Neteisėtos nuteistųjų veiklos įkalinimo įstaigoje ignoravimas 

Nepranešimas apie atvejį Nepranešimas apie neteisėtą darbuotojų veiklą 

Prievartos naudojimas Piktnaudžiavimas valdžia naudojant fizinę, psichologinę prievartą 

Perkėlimas už atlygį Perkėlimas iš vienos gyvenamosios vietos kameros būrio laisvės 

atėmimo vietos į kitą už atlygį 

Priklausančių paslaugų 

neteikimas 

Reikalavimas papildomai sumokėti už nuteistiesiems priklausančių 

paslaugų suteikimą 

Grasinimai siekiant 

atlygio 

Gąsdinimai ar grasinimai siekiant gauti materialinį atlygį 

 

 

 
10 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų vertinimai apie labiausiai paplitusias 

korupcijos formas 
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10 priedas 

 

 
11 pav. Tiriamųjų iš Alytaus PN vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
12 pav. Tiriamųjų iš Kauno NTI-PN vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

47,3 

37,3 

16,4 

33,6 
39,1 

44,5 

9,1 

20 20,9 
23,6 

39,1 

17,3 
11,8 

16,4 

0

10

20

30

40

50

Alytaus PN

Bendras
vidutinis
įvertis

60,2 

18 
21,9 

42,2 

31,3 30,5 

17,2 
23,4 

29,7 30,5 

39,8 

24,2 21,9 
28,1 

0

10

20

30

40

50

60

70

Kauno NTI-
PN

Bendras
vidutinis
įvertis



24 
 

 
13 pav. Tiriamųjų iš Kauno TI vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
14 pav. Tiriamųjų iš Kybartų PN vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 
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15 pav. Tiriamųjų iš LAVL vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose įverčiai, 

palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
16 pav. Tiriamųjų iš Lukiškių TI-K vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 
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17 pav. Tiriamųjų iš Marijampolės PN vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo 

įstaigose įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
18 pav. Tiriamųjų iš Panevėžio PN vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 
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19 pav. Tiriamųjų iš Pravieniškių PN-AK vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo 

įstaigose įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
20 pav. Tiriamųjų iš Šiaulių TI vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 
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. 

21 pav. Tiriamųjų iš Vilniaus PN vertinimų apie korupcijos formų paplitimą įkalinimo įstaigose 

įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 
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11 priedas 

  

 
22 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų atsakomybės už korupciją priskyrimo 

procentinis pasiskirstymas 
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12 priedas 

 

 
23 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų turimų žinių apie įkalinimo įstaigose 

egzistuojančią korupciją procentiniai įverčiai. 

 

 
24 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų potencialaus įsitraukimo į korupciją 

procentiniai įverčiai 

 

 
25 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų tiesioginės korupcinės patirties procentiniai 

įverčiai 
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13 priedas 

 

26 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų žinių apie konkrečius korupcijos atvejus 

įkalinimo įstaigoje procentiniai įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
27 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų žinių apie konkrečius į korupciją įkalinimo 

įstaigoje įsitraukusius asmenis procentiniai įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
28 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų žinių apie asmenis, kuriems siūlė įsitraukti 

į korupciją įkalinimo įstaigoje, procentiniai įverčiai, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu  
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14 priedas  

 

 
29 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų polinkio vykdyti korupciją (jeigu kitais 

būdais nepavyktų pasiekti savo tikslų) dažnumas, palyginti su bendru vidutiniu vertinimu 

 

 
30 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų polinkio vykdyti korupciją (jeigu 

susiklostytų tam palankios aplinkybės) dažnumas, palyginti su bendru vidutiniu įverčiu 

 

 
31 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų polinkio vykdyti korupciją (jeigu kas nors 

siūlytų arba verstų) dažnumas, palyginti su bendru vidutiniu įverčiu  
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15 priedas 

 

 
32 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų, vykdžiusių korupcinę veiklą, dažnumas, 

palyginti su bendru vidutiniu įverčiu 

 

 
33 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų, sulaukusių pasiūlymų įsitraukti į 

korupciją, dažnumas, palyginti su bendru vidutiniu įverčiu 

 

 
34 pav. Skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų tiriamųjų, kuriuos vertė įsitraukti į korupciją, 

dažnumas, palyginti su bendru vidutiniu įverčiu   
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16 priedas 

 

 
35 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų noro sužinoti apie antikorupcinės veiklos 

galimybes procentinis pasiskirstymas 

 

 
36 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų polinkio dalyvauti antikorupcinėje veikloje 

procentinis pasiskirstymas 

 

 
37 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų, žinančių, kur reikėtų pranešti apie korupcijos 

atvejį, procentinis pasiskirstymas 

 

38 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų, kurie praneštų apie žinomą korupcijos atvejį, 

procentinis pasiskirstymas  
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17 priedas  

 

 
39 pav. Tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų noro sužinoti apie antikorupcinės 

veiklos galimybes procentinis pasiskirstymas 

 

 
40 pav. Tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų polinkio dalyvauti antikorupcinėje 

veikloje procentinis pasiskirstymas  
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18 priedas 

 

 
41 pav. Tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų, žinančių, kur reikėtų pranešti apie 

korupcijos atvejį, procentinis pasiskirstymas 

 

 
42 pav. Tiriamųjų iš skirtingų laisvės atėmimo vietų įstaigų, kurie praneštų apie žinomą korupcijos 

atvejį, procentinis pasiskirstymas 
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19 priedas 

 

6 lentelė. Priežasčių, galinčių sulaikyti darbuotojus, nuteistuosius ir nuteistųjų artimuosius nuo 

pranešimo apie žinomą korupcijos atvejį, pasirinkimo dažnumas 

 Darbuotojai Nuteistieji Nuteistųjų 

artimieji 

Nesu įsitikinęs/-usi, ar tai yra korupcijos atvejis 42,6 % 37,3 % 40,1 % 

Sunku pranešti, nes tai užima daug laiko 4,2 % 14,4 % 13,4 % 

Visi yra korumpuoti, dėl to nėra kam pranešti 9,7 % 37,5 % 23,6 % 

Nėra prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek 

niekas nenuteistų 

19,8 % 50,4 % 36,3 % 

Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai 38,3 % 64,2 % 39 % 

Nežinau kaip tai padaryti, nemoku elgtis tokiose situacijose 7,1 % 17,3 % 16,2 % 

Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti 9,5 % 13,1 % 7,5 % 

Nepasitikiu teisėsaugos institucijomis 16,2 % 55,2 % 36 % 

Visi žino apie šiuos atvejus, bet niekas nepraneša 22,5 % 44,6 % 35,3 % 

Niekas manimi nepatikėtų, nes neturiu jokių įrodymų 19,8 % 46,5 % 30,1 % 

Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių 6,5 % 30,1 % 21,2 % 

 

 

 
43 pav. Priežasčių, galinčių sulaikyti darbuotojus, nuteistuosius ir nuteistųjų artimuosius nuo 

pranešimo apie korupcijos atvejį, pasirinkimo dažnumas 
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20 priedas 

 

 
44 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų požiūrio į kovos su korupcija svarbą 

vertinimai 

 

 
45 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų požiūrio į antikorupcinės veiklos efektyvumą 

vertinimai 
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21 priedas 

 

 
46 pav. Darbuotojų, nuteistųjų ir nuteistųjų artimųjų požiūrio į efektyviausio pobūdžio 

antikorupcines priemones procentinis pasiskirstymas 
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