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Lietuvoje tiek viešasis, tiek privatusis sektorius turėtų siekti nulinės tolerancijos 

korupcijai. Pirmasis žingsnis efektyvios nulinės tolerancijos korupcijai link turėtų būti 

situacijos analizė arba, kitaip tariant, nusistatymas, koks yra nulinės tolerancijos korupcijai 

indeksas pačioje įstaigoje.  

Korupcija yra suvokiama kaip bet koks darbuotojo elgesys, piktnaudžiavimas patikėta 

galia siekiant asmeninės naudos.  

Kyšis – tai bet kokios formos nauda, kai ji teikiama ar gaunama už darbuotojo jau 

priimtus, priimamus ar būsimus sprendimus.  

2022 m. spalio 18 d. – 25 d. buvo vykdoma Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 

darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, anoniminė apklausa, kuria buvo siekiama nustatyti 

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą, t. y. siekiama 

nustatyti ir įvertinti Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų bendrą požiūrį į 

korupciją, išsiaiškinti, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys bei kokia darbuotojų patirtis ir 

santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“.  

Tyrimui pasirinktas anoniminės anketos apklausos internete metodas. Apklausos 

internetinė nuoroda buvo pateikta visiems Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojams 

(tyrimo metu Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ dirbo 57 darbuotojai), apklausoje 

dalyvavo 33 darbuotojai, tai sudarė 58 % apklausos dalyvių (toliau – respondentai). 

Anonimiškumo principu gauti duomenys pateikiami tik statistiškai apibendrinti.  

Apklausos rezultatai pridedami. 4 lapai. 
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Apklausoje dalyvavo 33 respondentai. 

 

I. INFORMACIJA APIE APKLAUSOS DALYVIUS 

1. Koks Jūsų amžius? 

 

 
 

 

Dauguma respondentų (78,8 proc.) yra 41 – 60 metų amžiaus. 

 

2. Koks Jūsų išsilavinimas? 

 

 

 

 

 

 Beveik pusė respondentų yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

 

3. Koks Jūsų darbo stažas? 

 

 
 

Beveik pusė apklausos dalyvių įstaigoje dirba daugiau kaip 20 metų. Mažiausiai respondentų įstaigoje 

dirba 1 – 5 metus. 

 

II. DARBUOTOJŲ ŽINIOS APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS 

 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Iki 30 m. 1  3.0%  

31-40 m. 5  15.2%  

41-50 m. 11  33.3%  

51-60 m. 15  45.5%  

61 m. ir daugiau 1  3.0% 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Aukštasis universitetinis 15  45.5%  

Aukštasis neuniversitetinis 9  27.3%  

Aukštesnysis 5  15.2%  

Neatsakė į klausimą 4  12.1% 

Atsakymo 

variantai 

Kiekis Santykis 

Iki 1 m. 0  0.0%  

1-5 m. 2  6.1%  

5-10 m. 6  18.2%  

10-15 m. 4  12.1%  

15-20 m. 5  15.2%  

Daugiau kaip 

20 m. 

16  48.5% 
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4. Kokias korupcijos apraiškas žinote? (galimi keli pasirinkimo variantai) 

 

 
 

    Darbuotojų pasiteiravus, kokias korupcijos apraiškas žino, buvo pateikti šie atsakymai: 

 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis  

Kyšininkavimas (dovanos, paslaugų gavimas) 18  11.7%   

Papirkinėjimas 12  7.8%   

Piktnaudžiavimas tarnybine patirtimi 12  7.8%   

Pareigų neatlikimas 7  4.5%   

Prekyba poveikiu 6  3.9%   

Sukčiavimas 11  7.1%   

Artimų giminaičių įdarbinimas, jų atlyginimų kėlimas, premijų 

pasisavinimas 

15  9.7%   

Mobingas 12  7.8%   

Dokumentų klastojimas 12  7.8%   

Asmeniniai interesai, viešųjų ir privačių interesų konfliktai 11  7.1%   

Mokesčių vengimas ir slėpimas 10  6.5%   

Darbo resursų švaistymas asmeninėms reikmėms 11  7.1%   

Neegzistuojančių projektų steigimas 8  5.2%   

Neteisėtas rinkliavų kaupimas 9  5.8%  

 

Dažniausiai buvo nurodomas kyšininkavimas, artimų giminaičių įdarbinimas, jų atlyginimų kėlimas, 

premijų pasisavinimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, taip pat kaip korupcijos 

apraiška buvo nurodytas mobingas, dokumentų klastojimas.  
 
 

III. DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ 

5. Ar praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį? 

 

 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 20  60.6% 

Ne 1  3.0%  

Sunku pasakyti, priklausytų 

nuo aplinkybių 

12  36.4% 
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     Didžiosios daugumos apklausoje dalyvavusių darbuotojų požiūris į korupciją yra neigiamas. Apie 

žinomus korupcijos atvejus praneštų 60.6% respondentų, 36.4 % respondentų nurodė, jog tai priklausytų 

nuo tam tikrų aplinkybių. Apie žinomus korupcijos atvejus nepraneštų 3.0 % respondentų. 

 

6. Ar žinote, kur kreiptis, norint pranešti apie korupciją? 

 

 
     Net 72.7% apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė žinantys, kur gali kreiptis norint pranešti apie 

korupcijos atvejus.  

 

7. Ar esate girdėję apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones? 

 
 

Didžioji dalis respondentų (81,8 %) žino apie vykdomas korupcijos prevencines priemones.  

 

8. Ar įstaigoje paplitusi situacija, kai darbuotojams norima papildomai atsilyginti? 

 

 
 

Daugiau nei pusės respondentų (51.5 %) vertinimu, įstaigoje nėra paplitusi situacija, kai darbuotojams 

norima papildomai atsilyginti. Nemaža dalis respondentų (42.4 %) nurodė nežinantys ir negalintys 

atsakyti. 2 respondentai vis dėlto mano, kad tokia situacija yra paplitusi. 

 

 

 

Atsakymo 

variantai 

Kiekis Santykis 

Taip 24  72.7%  

Ne 9  27.3% 

Atsakymo 

variantai 

Kiekis Santykis 

Taip 27  81.8%  

Ne 6  18.2% 

Atsakymo 

variantai 

Kiekis Santykis 

Taip 2  6.1%  

Ne 17  51.5%  

Nežinau, negaliu 

atsakyti 

14  42.4% 
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9. Ar buvote susidūrę su korupcijos apraiškomis savo darbe (Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlytas 

kyšis ir kt.)? 

 

 
 

     Dauguma respondentų (97.0 %) atsakė, kad jie nebuvo susidūrę su tokia situacija, kuomet jiems buvo 

siūlomas kyšis. 

 

10. Ar praneštumėte, jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe? 

 

 
Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 13  39.4%  

Ne 0  0.0%  

Sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių 20  60.6%  

 

 

     Didžioji dalis respondentų (60.6 %) nurodė, kad tai priklausytų nuo aplinkybių, apie susidūrimą darbe 

su korupcijos apraiškomis linkę pranešti 39.4% respondentų. Nepraneštų 0 apklaustųjų.  

 

11. Nepranešimo apie korupciją priežastys (galimi keli atsakymo variantai) 

 

Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Taip 1  3.0%  

Ne 32  97.0% 
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Atsakymo variantai Kiekis Santykis 

Nežinojau, kur pranešti 4  8.2%  

Nematau prasmės pranešti, nes su tuo susiję asmenys nesulauktų pasekmių 4  8.2%  

Tie, kas praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai 7  14.3%  

Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša 7  14.3%  

Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nebuvo prasmės pranešti 6  12.2%  

Nebuvau įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis 13  26.5%  

Nesijaučiau saugus pranešdamas 8  16.3%  

 

     Didžioji dalis respondentų (26.5%) nepranešimo priežastį nurodė, kad nebuvau įsitikinę, kad tai 

korupcijos atvejis. Šiek tiek mažiau respondentų (16.3%) nurodė nesijaustų saugūs pranešdami. 15,3 % 

respondentų nurodė, kad tie, kas praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai. Pasak 12.2 % respondentų , 

atvejis buvo toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti. Visgi keli respondentai nurodė, kad 

apie tuos atvejus visi žino, bet niekas nepraneša. Taip pat keli respondentai nurodė nežinoję, kur pranešti. 

 

REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

  Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus darytina išvada, kad Mažeikių lopšelio-darželio 

„Eglutė“ darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų 

pasireiškimo galimybė Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (apklaustųjų nuomone) yra minimali. 

Didžioji dauguma Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų (net 97.0 % apklaustųjų) atsakė, kad 

jiems neteko susidurti su tokia situacija, kuomet buvo siūlomas kyšis. Didžioji dauguma Mažeikių 

lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų, susidūrę su situacija, kuomet būtų siūlomas kyšis, ryžtųsi 

informuoti vadovybę ar teisėsaugos institucijas. Įvertinus Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų 

korupcijos suvokimą matyti, kad didžioji dalis darbuotojų atpažįsta korupcinio pobūdžio situacijas kaip 

korupciją ir jos netoleruotų 


