Apklausa
Siekiant i5siai5kinti galimus korupcijos atvejus Sirvintq rajono savivaldybeje, nustatyti galimas jos
iSplitimo prieZastis ir ivertinti Savivaldybes teikiamq paslaugq kokybg, i5siai5kinti trukumus ir
prieZastis, skatinti ie5koti budq, kaip pagerinti administracijos skyriq, padaliniq ir istaigq darb4
vieSojo administravimo ir paslaugq teikimo srityje.
Si apklausa yra konfidenciali.
Jeigu Zinote ar susidlrdte su ky5ininkavimo ar kitokiu korupcijos atveju, galite praneSti
antikoru pciios.komisiia@sirvintos.lt

ASMENU APTARNAVIMO KOKYBqS, GYVE'NTOJU SUVOKIMO APIE KORUPCIJ.T
IR GALIMAS Jos r5pr,Itrmo rRTEZASTTs SIRvrNtg RAJoNo sAvTvALDyBEJE

*

Jusq amZius ?
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Iki 1g m.
18-29 m.

30-49 m.
50-65 m.
66 m. ir daugiau

'! Jtsq i5silavinimas?
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Pradinis/pagrindinis
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Vidurinis
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AukStesnysis/profesinis
AukStasis

* Ar 2017 m. teko lankytis

Sirvintq rajono savivaldybes administracijos skyriuose, padaliniuose,

istaigose?
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Taip
Ne

Kokiu btdu kreipetes i Sirvintq rajono savivaldybes administracrjq, senilnij4, Svietimo, kultlros
istaigq?
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Telefonu
Elektroniniu paStu
Paprastu ar registruotu lai5ku

Atvykau i istaig4

Kaip vertinate atsakymq i Jusq pateiktus pra5ymus ir skundus pateikimo terminus ir gautos
informacijos aiSkum4, darbuotojq bendravim4 su klientais, jq mandagumq, kokybi5ka
aptarnavimq?

Labai gerai
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Gerai
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Patenkinamai
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Blogai
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Labai blogai
Neturiu nuomonds

Ar darbuotojas, i kurikreipdtds, uZuominomis ar kitaip leido suprasti, kad uZ palankq
klausimo sprendimq ar paslaugos suteikimE Jls turetumete atsilyginti?
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JDsq

{-" Taip

(*

Ne

Ar per 2017 mettts Jums teko duoti ky5i Sirvintq rajono savivaldybeje esandiq
istaigq
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darbuotojui?
I

Ne, nedaviau
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Taip, I kart4
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Taip,2-3 kartus
Taip, 4 ir daugiau kartq
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{' Kokiq institucijq ar
istaigq darbuotojams Sirvintq rajono savivaldybeje Jls davete kySi?
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Gydymo istaigq
policijos
Darbo birZos

' x.
Svletlmo lstagq
t"" Savivaldybes
r" Privataus verslo
{- Niekam nedaviau
,:-" I istaigas nesikreipiau
'f Jeigu davete kySi, kokia jo
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suma?

Iki 20 eurq
20-60 eury
60-150 eury
Daugiau nei 150 eury
Saldainiq deZute, kava, alkoholiniai gerimai, geles ir pan.
KySio nedaviau

Kokiomis aplinkybemis priemete sprendim4 duoti ky5!?
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NusprendZiu pats
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Man tiesiogiai buvo uZsiminta ar papra5yta
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Kitokiosaplinkybes
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KySio nedaviau

Girdejau i5 kitq, kad reikia duoti

'' Ar Sis neoficialus mokejimas Jums padejo iSsprgsti problem4?
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VisiSkai i5sprende
I5 dalies iSsprende
Nei5sprende

Ky5io nedaviau

| istaigas nesikreipiau

* Ar ateityje duotumete kySiproblemai
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iSsprgsti?

Taip
Ne
NeZinau

'r Jilsq nuomone, ar duoti kySi yra nusikaltimas?

fl. Taip
rNe
{"' Jeigu padeda iSsprgsti problem4 - ne
{* NeZinau
'' Ar Zinote, kam prane5ti apie korupcijos

atveji?

i*" Taip
f* Ne
+ Ar prane5tumete apie korupcijos
atveji?
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NepraneSdiau
PraneSdiau

NeZinau

,. Ar Zinote, kokia atsakomybe gresia uZ korupcinius nusikaltimus (kySininkavimas, tarpininko
ky5ininkavimas, papirkimas)?

i*" Taip, Zinau
r" Esu girdejgs
i- Ne, neZinau

* Ar J[s suprantate,
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kokia yra korupcijos Zala valstybei ir visuomenei?

Didele moraline Zala
Didele materialine Zala

Ir materialind, ir moraline Zala
Zalos nera, jeigu abi puses lieka patenkintos

'i Ar veiksminga, J[sq Ziniomis, Siuo metu vykdoma kova
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Taip, akivaizdLiaimatomas korupcijos maZejimas
Ne, valstybe nesugeba suvaldyi korupcijos mastq

Tai amiinakova, korupcija nepaZabojama

su korupcija?

