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ĮVADAS 

  

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, 

valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) arba privačiame sektoriuje, 

elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų 

elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, ir taip pakenkiant valstybės ar atskirų 

fizinių arba juridinių asmenų interesams.  

Tyrimo aktualumas. Tarnavimas visuomenės interesams, veiklos skaidrumas, viešumas, 

nesavanaudiškumas, nešališkas bei vienodas tarnavimas piliečiams teikiant įvairias paslaugas, 

atsakomybė ir atskaitomybė, interesų konflikto, dovanų ir kitokio vaišingumo draudimas ir kt. yra ne 

tik įstatymuose, bet ir profesinės etikos (elgesio) kodeksuose numatyti reikalavimai darbuotojams. 

Vidinė darbuotojų kontrolė negali būti palikta savieigai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

darbuotojų profesinės etikos mokymui, antikorupciniam švietimui. Sąmoningo, principingo, 

atsakingo ir pilietiškai mąstančio darbuotojo pozicijos ugdymas yra svarbus žingsnis kovojant su 

korupcija (Palidauskaitė, 2005). Viena svarbiausių veiksmingos korupcijos prevencijos prielaidų – 

aktyvus antikorupcinės aplinkos Savivaldybės institucijose ir įstaigose kūrimas. Siekiant veiksmingos 

antikorupcinės aplinkos Savivaldybės institucijose ir įstaigose kūrimo ir įgyvendinimo, pirmiausia 

būtina nustatyti, koks yra bendras darbuotojų požiūris į korupciją – kiek plačiai paplitęs šis reiškinys 

ir koks yra darbuotojų santykis su tokio pobūdžio apraiškomis.   

Tyrimo tikslas – atskleisti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų 

korupcijos suvokimą ir požiūrį bei nustatyti korupcijos tolerancijos indeksą.  

Tyrimo uždaviniai:   

1) nustatyti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų korupcinę 

patirtį, žinias, nuostatas, požiūrį į korupciją ir jos paplitimą;   

2) nustatyti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų korupcijos 

tolerancijos indeksą;  

3) numatyti antikorupcinės veiklos organizavimo galimy 

 

 

 

 

 

1. TYRIMO METODOLOGIJA 



 

Tyrimo metodai. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos (toliau – Mokykla) 

darbuotojų nuostatos ir požiūris į korupciją atskleistas renkant duomenis anketinio tyrimo metodu. Iš 

viso apklausoje dalyvavo 51 respondentas. Tyrimo ataskaitoje pateikiama informacija apie 

Mokykloje dirbančių darbuotojų nuostatas, požiūrį į korupciją ir korupcinę patirtį.  

Individo nuostatų korupcijos atžvilgiu svarba. Geriausias individo elgesio indikatorius yra 

jo asmeninių vertybių rinkinys. Būtent vertybių suvokimas padeda suprasti asmenų individualų ir 

socialinį elgesį. Individo lygmenyje tam tikros konkrečios vertybės gali būti suvokiamos kaip asmens 

savivaizdžio dalis, todėl jos gali sąlygoti asmens nuostatas, normas ar pasirinkimus bei elgesį 

(Vveinhardt, Gulbovaitė, 2012). Individo nuostatos korupcijos atžvilgiu atsiskleidžia per jo gebėjimą 

identifikuoti korupcijos apraiškas. Asmuo ne tik turi pasižymėti atitinkamu korupcijos suvokimo 

lygiu, bet ir netoleruoti korupcijos apraiškų.  

Tyrimo paskirtis. Tyrimo rezultatai, aprašantys Mokyklos darbuotojų korupcijos suvokimo 

ypatumus bei antikorupcines nuostatas ir korupcinę elgseną sąlygojančius veiksnius, bus panaudoti 

kuriant Mokyklos korupcijos prevencijos programą ir jos priemonių planą tikslingai parengiant 

priemones bei nustatant programos renginių ir iniciatyvų turinį.  

Anketinio tyrimo administravimas. Visi respondentai turėjo galimybę atsakyti į elektroninę 

anketos versiją. Tyrimas atliktas 2021 m. gruodžio 19 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.   

Tyrimo etikos reikalavimų užtikrinimas. Respondentų dalyvavimas anketinėje apklausoje 

buvo organizuojamas laikantis savanoriškumo principo. Vykdant apklausas Mokykloje, išsami 

informacija apie tyrimą buvo pateikiama įstaigos vadovui. Klausimai anketoje buvo pateikiami 

vengiant jautrių temų, buvo vengiama identifikuoti nesąžiningai besielgiančius konkrečius asmenis. 

Renkant tyrimo duomenis, respondentams buvo garantuotas informacijos konfidencialumas, tyrimo 

duomenys pateikiami tik apibendrinti.   

  

  

  

  

  

  

  

2. TYRIMO „NAUJOSIOS AKMENĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ NUOSTATOS IR POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ BEI 

KORUPCIJOS TOLERANCIJĄ“ REZULTATAI 



2.1. Anketinio tyrimo imties charakteristika 

Požymis  Kategorija  Skaičius  Procentai  

 

Lytis  

  

  

  

 

Amžius  

  

  

  

  

  

  

 

Išsilavinimas  

 

 

 

 

 

 

 

Pareigos Mokykloje 

 

Vyras   

Moteris  

Nenurodė  

  

 

Iki 30 metų  

31–40 metų  

41–50 metų  

51–60 metų  

61 ir daugiau metų 

Nenurodė  

 

Aukštasis universitetinis  

Aukštasis neuniversitetinis  

Aukštesnysis   

Profesinis 

Vidurinis 

Atsisakė nurodyti 

 

Administracijos 

darbuotojas  

Mokytojas arba pagalbos 

specialistas 

Kiti darbuotojai 

 

0   

51  

0  

       

 

0  

12  

8  

19 

12        

0  

  

 

19  

4  

10  

6  

11 

1  

 

 

11 

 

21 

 

19 

 

0 %  

100,0 %              

0 %  

  

 

0 %      

23,50 %  

15,70 %  

37,30 %  

23,50 %  

0 %  

   

 

37,30 %  

7,80 %   

19,60 %  

11,80 %  

21,60 %  

2,0 %  

 

 

21,60 % 

 

41,20 % 

 

37,30 % 

 

Visi respondentai – moterys. Daugiausia respondentų – 37,30 % – sudaro darbuotojai nuo 51 

iki 60 metų. Tarp respondentų vyrauja aukštasis universitetinis išsilavinimas – 37,30 %. Didžiąją 

dalį respondentų sudaro mokytojai arba pagalbos specialistai. 

 

2.2. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų korupcinė 

patirtis 

 



Bandant suprasti respondentų santykį su korupcija, buvo klausiama, ar jie ar jų kolegos darbe 

buvo susidūrę su korupcinio pobūdžio veikla.  

1 pav. Atsakymų į 5 klausimą „Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai darbe buvo 

siūlomas kyšis ar buvote kitaip susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla?“ pasiskirstymas  

 

Tyrimo duomenys parodė, kad iš visų tyrime dalyvavusių respondentų tik 4,0 % patys arba jų 

kolega darbe buvo susidūrę su korupcinio pobūdžio veikla. 

Siekiant nustatyti, kokių veiksmų buvo imtasi darbe susidūrus su korupcijos apraiškomis, 

buvo paprašyta atskleisti, ar respondentai, susidūrę su korupcijos apraiškomis, pranešė įstaigos 

vadovui (ar teisėsaugos institucijoms) apie siūlomą kyšį ar kitą korupcinio pobūdžio veiklą. 

Apibendrinti respondentų atsakymai pateikiami 2 pav.  

2 pav. Atsakymų į 6 klausimą „Jei atsakymas į 5 klausimą yra TAIP, ar pranešėte įstaigos vadovui 

(ar teisėsaugos institucijoms) apie Jums siūlomą kyšį ar kitą korupcinio pobūdžio veiklą?“ 

pasiskirstymas  

Tyrimas parodė, kad visų respondentų – 100 %, kurie patys arba jų kolegos darbe buvo 

susidūrę su korupcijos apraiškomis, įstaigos vadovui (ar teisėsaugos institucijoms) apie tai nepranešė 

(žr. 2 pav.).  



Tyrime dalyvavusiems respondentams, kurie nurodė, kad su korupcijos apraiškomis nei jie 

patys, nei jų kolegos darbe nebuvo susidūrę, buvo užduotas klausimas: ar jie praneštų įstaigos 

vadovui, jei jų darbe pasitaikytų korupcinio pobūdžio veikla. Apibendrinti respondentų atsakymai 

pateikiami 3 pav.  

3 pav. Atsakymų į 7 klausimą „Jei atsakymas į 5 klausimą yra NE, ar praneštumėte 

įstaigos vadovui (ar teisėsaugos institucijoms) apie Jums siūlomą kyšį ar kitą korupcinio pobūdžio 

veiklą?“ pasiskirstymas  

Dauguma respondentų – 63,3 % nurodė, kad praneštų įstaigos vadovui (ar teisėsaugos 

institucijoms) apie korupcinio pobūdžio veiklą, ir vis dėlto šiek tiek respondentų – 36,7 % nurodė, 

kad apie korupcinio pobūdžio veiklą nepraneštų (žr. 3 pav.).  

4 pav. Atsakymų į 7 klausimą „Jei ateityje susidurtumėte su netinkamu ar galimai 

korumpuotu darbuotojų elgesiu ar sutiktumėte apie tai pranešti“ pasiskirstymas 

 

Dauguma respondentų – 75,5 % nurodė, kad praneštų apie korumpuotą darbuotojų elgesį ir 

dalis respondentų – 24,5 % nurodė, kad apie korumpuotą darbuotojų elgesį nepraneštų (žr. 4 pav.) 

 



2.3. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų korupcinė 

patirtis 

 

Darbuotojams buvo užduotas klausimas, kokia priežastis trukdo pranešti apie esamą arba 

galimą korupcinio pobūdžio veiklą (žr. 5 pav.).  

5 pav. Atsakymų į 8 klausimą „Kokia priežastis trukdo pranešti apie esamą arba galimą korupcinio 

pobūdžio veiklą?“ pasiskirstymas  

 

Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma Mokyklos darbuotojų nenorėjo atsakyti į šį klausimą 

– 26,5 %. Antroji priežastis – „Bijau galimų pasekmių, nes tie, kurie praneša, galų gale nukenčia 

skaudžiausiai“ – 18,4 %. Trečioji priežastis pasidalino į dvi dalis, kurios trukdo pranešti –„Nematau 

prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas nenuteis“ – 14,30 % ir „Pasitaikantys 

atvejai nereikšmingi, nėra prasmės pranešti“ – 14,30 %. Ketvirtoji priežastis – „Nesu tvirtai įsitikinęs, 

kas yra korupcinio pobūdžio veikla“ – 12,20 %. Kad su korupcija susijusios problemos nedomina, 

nurodė 6,10 %, po 4,10 % respondentų nurodė, kad „Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų 

rūpesčių“, „Net nepagalvojau, kad apie tai reikia kam nors pranešti“ (žr. 5 pav.).  

Respondentams buvo užduotas klausimas, ar, jų nuomone, Savivaldybės įstaigose yra 

korupcijos apraiškų. Apibendrinti respondentų atsakymai pateikiami 6 pav.  

  

 

 



6 pav. Atsakymų į 9 klausimą „Kaip jūs manote, ar Akmenės rajono savivaldybės įstaigose yra 

korupcijos apraiškų?“ pasiskirstymas  

Respondentų atsakymai pasiskirstė į tris dalis. 41,20 % visų apklaustųjų nurodė, kad nesutinka 

atsakyti į šį klausymą. 31,40 % apklaustųjų, nurodė, kad, jų nuomone, korupcija Savivaldybės 

įstaigose egzistuoja. 27,50 % apklaustųjų, nurodė, kad korupcijos apraiškų Savivaldybės įstaigose 

nėra. Detalus atsakymų pasiskirstymas pagal sritis pateiktas 6 pav.  

Respondentams taip pat buvo užduotas klausimas, ar, jų nuomone, Savivaldybės 

administracijoje yra korupcijos apraiškų. 26 % visų apklaustųjų nurodė, kad, jų nuomone, korupcijos 

apraiškų Savivaldybės administracijoje nėra. Tik šiek tiek daugiau, 34 % apklaustųjų, nurodė, kad, jų 

nuomone, korupcija Savivaldybės administracijoje egzistuoja. 40 % į šį klausimą neatsakė. Detalus 

atsakymų pasiskirstymas pagal sritis pateiktas 7 pav.  

7 pav. Atsakymų į 11 klausimą „Kaip jūs manote, ar Akmenės rajono savivaldybės administracijoje 

yra korupcijos apraiškų?“ pasiskirstymas  

  

 



2.4. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų korupcijos 

tolerancijos nustatymas 

 

Lietuvoje tiek viešasis, tiek privatus sektorius turėtų siekti nulinės korupcijos tolerancijos. 

Pirmasis žingsnis link efektyvios nulinės korupcijos tolerancijos yra situacijos analizė arba, kitaip 

tariant, nusistatymas, koks yra nulinės korupcijos tolerancijos indeksas.  

Svarbu nustatyti, koks yra bendras visų Mokyklos darbuotojų požiūris į korupciją – kiek 

plačiai paplitęs šis reiškinys ir koks darbuotojų santykis su tokio pobūdžio apraiškomis.  

Siekiant nustatyti Mokyklos darbuotojų korupcijos toleranciją, respondentams anketinės 

apklausos metu buvo pateikta 11 įvairių korupcinės veikos situacijų, apimančių politinę, socialinę, 

sveikatos sritį, kurias jie turėjo įvertinti kaip priimtinas arba nepriimtinas. Detalus atsakymų 

pasiskirstymas pagal sritis pateiktas (žr. 8 pav.).  

 

 
 

8. pav. Mokyklos darbuotojų požiūris į korupcijos apraiškas 

 

Tyrimas atskleidė, kad Mokyklos darbuotojams priimtiniausios yra nepotizmo apraiškos. 

Daugiau nei pusė apklaustųjų – 60 % nurodė, kad toleruotinu elgesiu laiko situaciją, kai Savivaldybės 

įstaigos vadovas skiria priedus prie atlyginimo visiems jo vadovaujamos įstaigos darbuotojams, taip 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Savivaldybės įstaigos vadovas skiria priedus prie atlyginimo
visiems vadovaujamos įstaigos darbuotojams, o taip pat ir…

Įstaigos vadovas priima į darbą savo sūnų, o vėliau jį
paaukština

Įstaigos darbuotojas sudaro tinkamas sąlygas X įmonei
laimėti viešųjų pirkimų konkurse

Senyvo amžiaus žmogus, norėdamas atsidėkoti už rūpestį
slaugytojai, socialinių paslaugų namuose jai duoda 5 Eur

Politikas nepasiturinčios šeimos vaikui nuperka dviratį ir
paprašo per rinkimus balsuoti už jį

Politiko paramos-labdaros fondas, prieš rinkimus, nuperka
mokyklai 10 kompiuterių

Keturi tėvai, tikėdamiesi, kad mokytoja skirs daugiau 
dėmesio jų vaikams, nuperka „Akropolio“ dovanų čekį

Žmogus, tikėdamasis geresnio gydymo, duoda dovanų
gydytojui arba slaugei

Ministerijoje dirbantis valstybės tarnautojas, įdarbina savo
giminaitį, kuris neturi tinkamo išsilavinimo

Savaldybėje dirbantis valstybės tarnautojas reikalauja kyšio,
bet už tai pažada greitai parengti reikalingą pažymą

Įmonės vadovas slepia mokesčius, todėl darbuotojams moka
didesnį atlyginimą

Mokyklos darbuotojų požiūris į korupcijos apraiškas

Nepriimtinas elgesys Priimtinas elgesys



pat ir kartu dirbančiai sutuoktinei. 19,60 % nurodė, kad toleruotinu elgesiu laiko situaciją, kai įstaigos 

vadovas priima į darbą savo sūnų, o vėliau jį paaukština. 

Mokyklos darbuotojams taip pat priimtinesnės yra situacijos, kuriose korupcijos požymiai 

yra: 19,60 % apklaustųjų priimtinu elgesiu laiko politiko dovaną mokyklai prieš rinkimus, senelio 5 

eurų padėką socialiniam darbuotojui slaugos namuose – 9,80 %, dovaną gydytojui tikintis gauti 

geresnį gydymą – 9,80 %, įstaigos vadovas sudaro tinkamas sąlygas X įmonei laimėti viešųjų pirkimų 

konkurse – 8 %. 

Dažniausiai nepriimtinu elgesiu įvardijama: savivaldybėje dirbantis valstybės tarnautojas 

reikalauja kyšio, tačiau žada greičiau parengti pažymą (nepriimtina 100 %), kai keturi tėvai, 

tikėdamiesi, kad mokytoja skirs daugiau dėmesio jų vaikams, nuperka „Akropolio“ dovanų čekį 

(nepriimtina 100 %), ministerijoje dirbantis valstybės tarnautojas, įdarbina savo giminaitį, kuris neturi 

tinkamo išsilavinimo (nepriimtina 100 %), politiko nepasiturinčios šeimos vaikui nuperka dviratį ir 

prašo per rinkimus balsuoti už jį (nepriimtina 98 %), įmonės vadovas slepia mokesčius, todėl 

darbuotojams moka didesnį atlyginimą (nepriimtina 98 %). 

 

   



2.5. Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbuotojų korupcinės 

nuostatos ir antikorupcinis potencialas 

12 pav. Atsakymų į 13 klausimą „Esate Savivaldybės įstaigos darbuotojas. Gyventojas,norėdamas 

atsidėkoti Jums už suteiktas paslaugas, atneša saldainių dėžutę. Jūsų veiksmai:?“pasiskirstymas  

 

Dauguma respondentų – 45,10 % nurodė, kad priimtų saldainių dėžutę iš gyventojo ir kartu 

su juo saldainiais pasivaišintų. 31,40 % nurodė, kad saldainių dėžutės nepriimtų. 11,80 % respondentų 

nurodė, kad saldainių dėžutė priimtu, nes tai tik menka smulkmena ir gyventojo padėka. 11,80 % 

respondentų atsisakė atsakyti į šį klausymą. 

Siekiant nustatyti respondentų antikorupcinį potencialą buvo užduotas klausimas, ar jiems 

pakanka žinių apie korupciją ir ar norėtų daugiau sužinoti apie korupciją ir kaip su ja kovoti. 

Daugumos respondentų nuomone, jiems žinių apie korupciją pakanka (75,5 %) ir daugiau sužinoti jie 

nenorėtų (76,5 %) (žr. 13 pav., 14 pav.).  

13 pav. Atsakymų į 23 klausimą „Ar Jums pakanka žinių apie korupciją?“ pasiskirstymas  



14 pav. Atsakymų į 24 klausimą „Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie korupciją ir kaip 

su ja kovoti?“ pasiskirstymas  

  


