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KLAIPĖDOS “MEDEINĖS“ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ 
TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS 

Lietuvoje tiek viešasis, tiek privatusis sektorius turėtų siekti nulinės tolerancijos korupcijai. Pirmasis 
žingsnis link efektyvios nulinės tolerancijos korupcijai turėtų būti situacijos analizė arba, kitaip 
tariant, nusistatymas, koks yra nulinės tolerancijos korupcijai indeksas pačioje institucijoje.  

Korupcija yra suvokiama kaip bet koks mokyklos darbuotojo 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. 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos administracija, įgyvendindama „Medeinės“ mokyklos  korupcijos 
prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 5 uždavinio „Atlikti anoniminę 
mokyklos bendruomenės apklausą, siekiant nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą“ 
2020 m. spalio 14 – 28 d. laikotarpyje atliko anoniminę apklausą. Atlikta apklausa buvo siekiama 
nustatyti mokyklos darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą, t. y. buvo siekiama atskleisti koks yra 
mokyklos darbuotojų požiūris į korupciją, koks darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio 
apraiškomis, mokyklos darbuotojų sąmoningumo lygį šioje srityje bei pasirengimą dalyvauti 
įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones. 

Anoniminė tyrimo anketa buvo pateikta „Medeinės“ mokyklos darbuotojams, apklausoje dalyvavo 
45 darbuotojai. Klausimynas sudarytas anonimiškumo principu, gauti duomenys pateikiami tik 
statistiškai apibendrinti.  

Rezultatų santrauka: 

1. Ar manote, kad mokykloje reikalinga vykdyti korupcijos prevencijos priemones? 

 
Trečdalis apklausoje dalyvavusių dalyvių (29%) sutinka, kad mokykloje reikalinga vykdyti korupcijos 
prevencijos priemones. 24% nemano, kad tai reikalinga; panaši dalis dalyvavusių (22%) galvoja, kad 
jiems tai neaktualu, nes nėra susiję su jų tiesioginiu darbu. Likusieji dalyviai neturi nuomonės apie 
tai. 
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2. Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį? 

 

Dauguma apklausos dalyvių (58%) apie jiems žinomą korupcijos atvejį praneštų priklausomai nuo 
aplinkybių. Tik penktadalis apklaustųjų (18%) praneštų apie korupcijos atvejį. 

3. Nurodykite priežastį, dėl kurios nepraneštumėte: 

 

Trečdalis apklaustųjų nurodė, kad nepraneštų apie korupcijos atvejį, nes nežino, kur pranešti. Net 
25% darbuotojų mano, kad “Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia labiausiai”.  Panašiai atsakymai 
pasiskirstė ties teiginiais: „Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša“ (15%), “Nenoriu nieko 
išduoti, sukelti papildomų rūpesčių“ (12%), “Nėra prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis 
tiek niekas nenuteistų“ (12%). 

 

 

 

Taip, 
praneščiau

18%

Ne, 
nepraneščiau

18%Sunku pasakyti, 
priklausytų nuo 

aplinkybių
58%

Neatsakyta
6%

2% 12%

25%

15%2%12%

30%
2%

Nežinau, kur pranešti

Nėra prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas nenuteistų

Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai

Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša

Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešinėti

Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių

Nesu įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis

Nesijausčiau saugus pranešdamas



 3 

4. Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį? 

 

Dauguma apklausoje dalyvavusių darbuotojų (62%) nurodė, kad nežino, kur reikia kreiptis. O tie, 
kurie žino, greičiausiai kreiptųsi į STT, teisėsaugą, prokuratūrą, mokyklos administraciją ar vadovą, 
VMI, informacijos ieškotų „Google“ paskyroje. 

5. Kaip manote, ar mokykloje yra paplitusi situacija, kai mokyklos darbuotojams  
norima papildomai atsilyginti? 

 
Daugiau nei pusė (56%) apklausoje dalyvavusių darbuotojų negali atsakyti, ar mokykloje yra paplitusi 
situacija, kai darbuotojams norima papildomai atsilyginti. Trečdalis darbuotojų (33%) mano, kad 
tokia situacija nėra paplitusi. 
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6. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis  
ar buvote kitaip darbe susidūrę su korupcija? 

 
Didžioji dauguma apklaustųjų (91%) atsakė, jog jiems nėra buvę tokių situacijų, kai jiems ar jų 
kolegoms būtų siūlomas kyšis ar kaip kitaip būtų susidūrę su korupcija mokykloje. Tik 9% nurodo, 
kad tokių situacijų būta. 

7. Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis,  
ar buvote kitaip darbe susidūrę su korupcija, kam nors pranešėte? 

 
Į situacijas, kuriose buvo pastebėtos korupcijos apraiškos, dauguma mokyklos darbuotojų (60%) 
pažymėjo, jog nesureagavo ir niekam nepranešė. Kita dalis apklaustųjų (38%) iš viso nepateikė jokio 
atsakymo.  
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8. Jei pranešėte, nurodykite kam: 

 
Kadangi didžioji dauguma apklaustųjų niekur apie korupcijos atvejus nepranešė, todėl negalėjo 
atsakyti į šį klausimą. 

9. Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kyšį: 

 
Remiantis apklaustųjų atsakymais, matyti, kad dauguma darbuotojų (89%) per pastaruosius 5 metus 
nėra davę kyšio.  

10. Jūsų pasiūlymai bei pastabos dėl korupcijos prevencijos vykdymo mokykloje: 

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
- „Kas pasikeis?“ 
- „Administracija, pavaduotoja mažiau manipuliuotų specialistais“. 
- „Vienas žodis – sąžinė“. 

 

Apklausos rezultatai:  

Įvertinus apklausos rezultatus, galima daryti išvadą, jog „Medeinės“ mokyklos darbuotojų korupcijos 
netoleravimo lygis yra vidutinis, bei korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė „Medeinės“ 
mokykloje (apklaustųjų nuomone) yra vidutinė. Nors korupcijos atvejų dažnai nepasitaiko, tačiau 
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darbuotojai neretai nežino, kur būtų galima pranešti apie tokius atvejus, arba nemato prasmės to 
daryti, nes netiki, kad situacija pasikeis, arba netgi bijo nukentėti pranešdami. Taip pat pastebima, 
kad „Medeinės“ mokyklos darbuotojams reikalingas antikorupcinis švietimas, organizuojant 
periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos pavyzdžių viešinimo bei kitas 
susijusias priemones.  

 

 

Tyrimą atliko ir duomenis analizavo 

Psichologė Sandra Kybransaitė 
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