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DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMAS. 

APKLAUSOS UŽ  2021 M. REZULTATAI 

 

✓ Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi ir siekiant šio 

įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų, remiantis STT metodine pagalba kuriant antikorupcinę aplinką ir 

atsižvelgiant į gerąją kitų viešojo sektoriaus institucijų praktiką bei Centro korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 205, Centre buvo atlikta 

apklausa, kurios tikslas – nustatyti koks yra Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – 

Centro) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį bendras požiūris į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis 

reiškinys ir Centro darbuotojų toleranciją korupcijos apraiškoms.  

 

✓ Siekiant nustatyti bendrą tolerancijos korupcijai lygį Centre, anoniminė tyrimo anketa buvo 

paskelbta MS Office aplinkoje, kurią užpildyti buvo skatinami visi Centro darbuotojai.  

✓ Apklausa vykdyta 2022 m. balandžio 7 d. – 2022 m. balandžio 16 d. 

✓ Apklausoje sudalyvavo 130 (N) respondentai, Centro darbuotojai.  

 

✓ Atsižvelgiant į Centro darbuotojų apklausos apie korupciją, jos toleravimą arba netoleravimą 

rezultatus, Centro direktorius sprendžia kokių ir kokia apimtimi reikėtų korupcijos prevencijos 

priemonių, darbuotojų antikorupcinio švietimo dažnumo ir pan., atsakingas asmuo parengia 

antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemonių siūlymus periodiškam darbuotojų mokymui, švietimo 

užtikrinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apklausos duomenis apdorojo ir ataskaitą parengė 

N. Jakubauskienė 

Atsakinga už korupcijos prevenciją Centre 

neringa.jakubauskiene@kaupa.lt 

 

 

 

mailto:neringa.jakubauskiene@kaupa.lt
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APKLAUSOS REZULTATAI UŽ 2021 M. 

 

1. Pagrindinės pareigos pagal Centro struktūrą ir veiklos sritį priskiriamos  

 

Centro struktūroje pagal pagrindinį darbo pobūdį, veiklos sritį ir darbo sutartį respondentų 

pasiskirstymas:  

✓ Ugdymo srityje (mokytojai, metodininkai, projektų vadovai, skyrių vedėjai ir kt. darbuotojai) – 104 

(83%); 

✓ Infrastruktūros srityje (ūkio dalies, IT, VP, bendrabučio, valgyklos ir kt. darbuotojai) – 9, (7%);  

✓ Administravimo srityje (direktorius, dir. pavaduotojas, personalo, buhalterijos, sekretoriato darbuotojai) 

– 12, (10 %). 

 

2. Respondentų darbo trukmė (stažas) Centre, metais 

 

  

Dalyvavusių apklausoje respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą Centre: 

✓ aktyviausi buvo 11-15 m. darbo stažą turintys darbuotojai – 26 (20 proc.) ir dirbantys daugiau kaip 20 m. 

– 26 (20 proc.)  

✓ mažiausiai aktyvūs buvo dirbantys 9-10 m. 7 (5,4 proc.) ir iki 1 metų 6 (4,6 proc.)  

6

10

18

17

11

7

26

9

0 5 10 15 20 25 30

iki 1 metų

2 metai

3 - 4 metai

5 - 6 metai

7 - 8 metai

9 - 10 metų

11 - 15 metų

16 - 20 metų

Asmenų skaičius

Darbo trukmė Centre (N=130) 

Ugdymas; 104; 83%

Infrastruktūra; 9; 7%

Administravimas; 12; 10%

Jūs dirbate (N=125)
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✓ Apie Centre vykdomas korupcijos prevencijos priemones nurodė, kad TAIP yra girdėję - 110 (85 

proc.); Ne – 20 (15 proc.).  

 

4.  Centro korupcijos prevencijos priemonės apie kurias yra girdėję respondentai 

 

✓ Susipažinę su patvirtintu Centro ,,Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu“ – 86 (66 proc.) respondentai, 

✓ Žino, kad Centras suteikia galimybę saugiai ir paprastai pranešti apie galimus korupcijos atvejus – 92 (71 

proc.) 

✓ Žino, kokiais kontaktais Centre turi kreiptis siekiant užkirsti kelią korupcijai – 68 (52 proc.), 

✓ Susipažinę su Centro ,,Atsparumo korupcijai politika“ – 46 (35 proc.) 

✓ Žino ir yra supažinę kokios gali būti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos -  65 (50 proc.) 

✓ Susipažinę su korupcijos prevencijos principais kuriais vadovaujasi Centras savo veikloje – 65 (50 proc.) 

 

  

3. Ar respondentai yra girdėję apie Centre vykdomas korupcijos prevencijos priemones? 

 

Taip, girdėjau; 110; 85%

Ne, negirdėjau; 20; 15%

Ar Jūs esate girdėję apie Centro vykdomas korupcijos prevencijos priemones? (N=130)

86
92

65 68 65

46

66% 71% 50% 52% 50% 35%

Esu susipažinęs su
patvirtintu Korupcijos

prevencijos tvarkos
aprašu

Žinau, kad Centras
man suteikia galimybę

saugiai ir paprastai
pranešti apie galimus

korupcijos atvejus

Žinau ir esu
susipažinęs kokios gali

būti korupcinio
pobūdžio

nusikalstamos veiklos

Žinau, kokiais
kontaktais Centre

turiu kreiptis siekiant
užkirsti kelią

korupcijai

Esu susipažinęs su
Korupcijos prevencijos

principais kuriais
vadovaujasi Centras

savo veikloje

Esu susipažinęs su
Centro Atsparumo
korupcijai politika

Prašome nurodyti, apie kokias korupcijos prevencijos priemones Centre esate girdėję (N=130)
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5. Negirdėjusių apie Centro vykdomas korupcijos prevencijos priemones, nurodytos priežastys 

 

✓ Nežino, kad Centre yra vykdoma korupcijos prevencija, atsakė - 6 (32 proc.) respondentų 

✓ Man tai neaktualu, nes nėra susiję su mano tiesioginiu darbu – 8 (42 proc.) 

✓ Nežinau, kur tokios informacijos rasti – 4 (21 proc.) 

✓ Kita – 1 (5 proc.) vienas respondentas nurodė, kad nesidomėjo, o kitas, jog nesenai dirba ir nespėjo 

susipažinti su informacija. 

 

6. Ar praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį? 

 

✓ Kad praneštų apie žinomą korupcijos atvejį įvardijo - 63 (49 proc.) respondentų. 

✓ Kad tai priklausytų nuo galimo situacijos aplinkybių nurodė -  64 (50 proc.).  

✓ Kad nepraneštų atsakė – 2 (1 proc.) respondentas, nurodant priežastį ,,Nesu įsitikinęs, kad tai – 

korupcijos atvejis“. 

 

 

1

4

8

6

5%

21%

42%

32%

Kita

Nežinau, kur tokios informacijos rasti

Man tai neaktualu, nes nėra susiję su mano tiesioginiu darbu

Nežinau, kad Centre yra vykdoma korupcijos prevencija

Jei nesate girdėję apie Centro vykdomas korupcijos prevencijos priemones, nurodykite galimas 
priežastis (N=19) 

63; 49%

2; 1%

64; 50%

Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį? (N=129)

Taip, praneščiau

Ne, nepraneščiau

Sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių
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7.  Nurodykite priežastį, dėl kurios nepraneštumėte 

 

Priežastis, dėl kurių respondentai nepraneštų apie korupcinį atvejį Centre, įvardija:  

✓ Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai  

✓ Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių 

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

 

 
 

Į klausimą ar žinote kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį?  

✓ Teigiamai ,,Taip, žinau“ atsakė 103 (80 proc.) respondentų,  

✓ Neigiamai ,,Ne, nežinau“ - 25 (20 proc.). 

 

  

Taip, žinau; 103; 80%

Ne, nežinau; 25; 20%

Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį? (N=128)

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Nežinau, kur pranešti

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

Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai

Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša

Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti

Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių

Nesu įsitikinęs, kad tai – korupcijos atvejis 

Sunku pranešti, ir tam reikia laiko

Nesijausčiau saugus pranešdamas

Nurodykite priežastį, dėl kurios nepraneštumėte (N=2) 
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9. Norėdami pranešti apie korupcijos atvejį kam praneštumėte? 

 

 

 

 
10.  Ar norėtų dalyvauti Centro antikorupcinėje veikloje? 

 

  

0

44

26

22

5

4

2

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Centro bendruoju telefonu

El. paštu: korupcijos.prevencija@kaupa.lt

Atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui Centre

Tiesioginiam vadovui

Centro interneto svetainėje skiltyje: ,,Pranešk apie…

STT telefonu ar el. paštu: pranesk@stt.lt

Centro direktoriui

Kita

Asmenų skaičius

Norint pranešti apie korupcijos atvejį kam praneštumėte? (N=103)

Respondentai norėdami pranešti apie korupcijos atvejį Centre:  

44 (43 proc.) - praneštu el. p. korupcijos.prevencija@kaupa.lt, 26 (25 proc.) – praneštų už korupcijos 

prevenciją atsakingam asmeniui, 22 (21 proc.) – praneštų tiesioginiam vadovui, 5 (4,9 proc.) - Centro 

interneto svetainėje skiltyje: Pranešk apie korupciją, 4 (3,9 proc.) - STT telefonu ar el. paštu: pranesk@stt.lt, 

2 (1,9 proc.) – Centro direktoriui tiesiogiai. 

Dėl dalyvavimo Centro antikorupcinėje veikloje, respondentų atsakymai pasiskirstė:  

✓ Taip, norėtų dalyvauti, atsakė – 10 (8 proc.)  

✓ Ne, nenorėčiau - 49 (39 proc.)  

✓ Sunku pasakyti, nežinau – 66 (52 proc.)  

✓ Kad jau dalyvauja antikorupcinėje veikloje nurodė 2 respondentas (1 proc.). 

Taip, norėčiau 
dalyvauti; 10; 8%

Ne, nenorėčiau 
dalyvauti; 49; 39%

Sunku pasakyti, 
nežinau; 66; 52%

Aš jau dalyvauju 
antikorupcinėje 
veikloje; 2; 1%

Ar Jūs norėtumėte dalyvauti Centro antikorupcinėje veikloje? (N=127)

mailto:korupcijos.prevencija@kaupa.lt
mailto:pranesk@stt.lt
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11. Kaip manote, ar Centre yra paplitusi situacija, kai Centro darbuotojams norima papildomai atsilyginti? 

 

 

12. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis? Ar buvote kitaip darbe 

susidūrę su korupcija? 

 

Darbo aplinkoje yra buvę situacijų kai kolegai buvo siūlomas kyšis, ar kitaip buvo susidūrę su 

korupcija Centre?  

✓ Ne, nėra buvę – 121 (95 proc.);  

✓ Taip, yra buvę – 7 (5 proc.)  

  

Situacija, kai kolegoms norima papildomai atsilyginti yra paplitusi Centre, respondentai nurodė, jog:  

✓ Ne, nepaplitusi – 73 (57 proc.)  

✓ Negaliu atsakyti, nežinau – 55 (43 proc.)  

✓ Taip, paplitusi – 0 (0 proc.) 

Taip, paplitusi; 0; 0%

Ne, nepaplitusi; 73; 
57%

Negaliu atsakyti, 
nežinau; 55; 43%

Kaip manote, ar Centre yra paplitusi situacija, kai Centro darbuotojams norima papildomai 
atsilyginti? (N=128)

Taip, yra buvę; 7; 5%

Ne, nėra buvę; 121; 
95%

Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis? Ar buvote kitaip darbe 
susidūrę su korupcija? (N=128)
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13. Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su 

korupcija, kam nors pranešėte? 

 

 

14. Jei pranešėte, nurodykite kam pranešėte? 

 

Apie korupcijos atvejį darbe, pranešė savo tiesioginiam vadovui – 1 (100 proc.) 

 

 

 

Vadovybei; 0; 0%

Tiesioginiam vadovui; 
1; 100%

Specialiųjų tyrimų 
tarnybai; 0; 0%

Už korupcijos 
prevenciją atsakingam 

darbuotojui; 0; 0%

Kita; 0; 0%

Jei pranešėte, nurodykite kam (N=1)

Susidūrus su korupcija darbe, apie tai respondentai:   

✓ Pranešė - 1 (14 proc.),  

✓ Nepranešė – 6 (86 proc.)   

Taip, pranešiau; 1; 14%

Ne, nepranešiau; 6; 
86%

Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę su 
korupcija, kam nors pranešėte? (N=7)
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15. Nurodykite priežastį, dėl kurios nepranešėte apie korupcijos atvejį darbe 

 

 

16. Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte? 

 

 
 

Jei ateityje Centre susidurtų su korupcijos apraiškomis, respondentai nurodė, kad: 

✓ Taip, apie tai praneštų – 68 (53 proc.) 

✓ Nežino, negali atsakyti – 58 (45 proc.),  

✓ Ne, nepraneštų – 2 (2 proc.)  

  

3

1

1

1

50%

17%

17%

17%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti

Nebuvau įsitikinęs, kad tai – korupcijos atvejis

Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai

Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša

Nurodykite priežastį, dėl kurios nepranešėte (N=6)

Taip, praneščiau; 68; 53%

Ne, nepraneščiau; 2; 2%

Negaliu atsakyti, nežinau; 
58; 45%

Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte?
(N=183)

Respondentų nurodyta priežastis kodėl apie korupcinį atvejį nepranešė:  

✓ Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša -1 (17 proc.) 

✓ Tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai - 1 (17 proc.) 

✓ Nebuvo įsitikinę, kad tai yra korupcijos atvejis - 1 (17 proc.) 

✓ Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešti - 3 (50 proc.) 
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17. Nurodykite, kam pirmiausiai praneštumėte 

 

 

18. Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kam nors kyšį? 

 

 

 

Tiesioginiam
vadovui

El. paštu:
korupcijos.pr
evencija@ka

upa.lt

Atsakingam
už korupcijos

prevenciją
asmeniui

Centre

Centro
interneto
svetainėje

skiltyje:
,,Pranešk

apie
korupciją"

Centro
direktoriui

STT telefonu
ar el. paštu:

pranesk@stt.
lt

Kita
Centro

bendruoju
telefonu

Series1 24 21 14 4 3 2 0 0

Series2 35% 31% 21% 6% 4% 3% 0% 0%

0
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20
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40

A
sm
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ų

 s
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iu

s

Nurodykite, kam pirmiausiai praneštumėte (N=108)

Taip; 3; 2%

Ne; 124; 98%

Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kam nors kyšį? (N=182)

Ateityje, Centre susidūrę su korupcijos apraiškomis respondentai, pirmiausiai praneštų:  

✓ Tiesioginiam vadovui, - 24 (35 proc.) 

✓ Praneštu el. p. korupcijos.prevencija@kaupa.lt - 21 (31proc.)  

✓ Raštu atsakingam asmeniui - 14 (21 proc.)  

✓ Centro interneto svetainėje ,,Pranešk apie korupciją“ - 4 (6 proc.)  

✓ Informuotų Centro direktorių - 3 (4 proc.) 

✓ Tiesiogiai  STT - 2 (3 proc.)  

Į klausimą, ar esate per pastaruosius 5 m. kam nors davę kyšį, respondentai atsakė:  

✓ NE – 124 (98 proc.),  

✓ TAIP - 3 (2 proc.) 

mailto:korupcijos.prevencija@kaupa.lt
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19. Apklausoje dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 

✓ Apklausoje aktyviausiai dalyvavo: 41-50 m. amžiaus grupei priklausantys Centro darbuotojai - 36 (33 

proc.), 31-40 m. darbuotojai – 35 (32 proc.) ir 51-60 m. – 31 (28 proc.).  

✓ Mažiau aktyvūs: 61 m. ir vyresni - 19 (17 proc.), bei respondentai iki 30 m. – 7 (6 proc.) amžiaus 

grupėms priklausantys darbuotojai. 

 

20. Apklausoje dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

Apklausoje dalyvavusiųjų turimas išsilavinimas:  

✓ Aukštasis universitetinis - 109 (85 proc.) 

✓ Aukštasis neuniversitetinis - 12 (9 proc.) 

✓ Aukštesnysis - 6 (5 proc.) 

✓ Vidurinis – 1 (1 proc.) 

  

7

35

36

31

19

6%

32%

33%

28%

17%

iki 30 m.

31 - 40 m.

41 - 50 m.

51 - 60 m.

61 m. ir daugiau

Jūsų amžius (N=182)

Aukštasis 
universitetinis; 109; 

85%

Aukštasis 
neuniversitetinis; 12; 

9%

Aukštesnysis; 6; 5%

Vidurinis; 1; 1%

Jūsų išsilavinimas (N=181)
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21. Respondentų pasiūlymai bei pastebėjimai dėl korupcijos prevencijos Centro vykdymo 

(įrašykite) 

 

✓ Daugiau įtraukti bendruomenę, pedagogus ir mokinius. 

✓ Reikėtų labiau paviešinti tel nr., el. pašto adresą kur būtų galima kreiptis ištikus korupcijos atveju 

Centre. 

✓ Viešinti korupcines veiklas. 

✓ Man atrodo, kad šiandien dienai korupcijos prevencija Centre yra tik formalumas, kuris nesusijęs su 

realiais veiksmais. Manau, kad reikėtų labiau edukuoti darbuotojus apie tai, ne tik atsiųsti aprašą 

susipažinimui. Galbūt vyksta ir kiti supažindinimo būdai, bet aš apie tai negirdėjau (reiškia, jei vyksta, 

tai nepakankamai). Informacijos srautas tiek Centre, tiek aplinkoje yra labai didelis ir realiai netgi 

perskaičius aprašą, po kurio laiko daug kas užsimiršta. O dėl pasiūlymų, tai žiūrint koks yra tikslas - jei 

reikia, kad darbuotojai žinotų, kad toks aprašas yra, tai jie daugiau ar mažiau žino. O jei svarbu, kad ne 

tik žinotų, bet ir laikytusi jo, tada reikia papildomų mokymų, seminarų, praktikumų, gal užduočių - 

tinka visi metodai galintys padėti įsisavinti informacją ilgam. Sėkmės ;) 

✓ Puikios priemonės. 

 

APKLAUSOS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR SIEKTINOS REIKŠMĖS 

 

  

2023 m.

N % N % TIKSLAS

Darbuotojų skaičius metų pabaigai 393 100% 403 100%

Apklausos dalyvių imtis (N) visų Centro darbuotojų 192 49% 130 32% 100%

Ar esate girdėję apie Centro vykdomas korupcijos prevencijos priemones? (Taip) 157 82% 110 85% 100%

Ar esate girdėję apie Centro vykdomas korupcijos prevencijos priemones? Ne, negirdėjau (mažėjantis proc.) 35 18% 20 15% 0%

Esu susipažinęs su patvirtintu Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu 136 71% 86 66% 100%

Žinau, kad Centras man suteikia galimybę saugiai ir paprastai pranešti apie galimus korupcijos atvejus 108 56% 92 71% 100%

Žinau ir esu susipažinęs kokios gali būti korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos 94 49% 65 50% 100%

Žinau, kokiais kontaktais Centre turiu kreiptis siekiant užkirsti kelią korupcijai 80 42% 68 52% 100%

Esu susipažinęs su Korupcijos prevencijos principais kuriais vadovaujasi Centras savo veikloje 74 39% 65 50% 100%

Esu susipažinęs su Centro Atsparumo korupcijai politika 55 29% 46 35% 100%

Ne, negirdėjau (mažėjantis proc.) 35 18% 20 15% 0%

Nežinau, kad Centre yra vykdoma korupcijos prevencija 14 40% 6 5% 0%

Man tai neaktualu, nes nėra susiję su mano tiesioginiu darbu 11 31% 8 6% 0%

Nežinau, kur tokios informacijos rasti 8 23% 4 3% 0%

Kitos priežastys 2 6% 1 1% 0%

Taip, praneščiau 101 54% 63 49% 100%

Ne, nepraneščiau 1 1% 2 2% 0%

Sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių 85 45% 64 50% 0%

Taip, žinau 126 68% 103 80% 100%

Ne, nežinau 60 32% 25 20% 0%

Centro korupcijos prevencijos priemones apie kurias esate girdėję (Taip)

Jei nesate girdėję apie Centro vykdomas korupcijos prevencijos priemones, nurodykite galimas priežastis

Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį?

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

Faktas 2020 m. Faktas 2021 m.
Klausimas 
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REKOMENDACIJOS ANTOKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMUI 

 

✓ DIDINTI antikorupcinį sąmoningumą – Centro darbuotojų antikorupcinį švietimą organizuojant 

mokymus, seminarus (STT), dalinantis aktualia ir viešai skelbiama STT informacija, mokomąją 

medžiaga el. Paštu  bei įgyvendinant kitas priemones.   

✓ ĮTRAUKTI į antikorupcines veiklas Centro bendruomenę – darbuotojus, pedagogus ir mokinius.  

✓ SKATINTI darbuotojus dalyvauti antikorupcinės aplinkos veiklose ir jų kūrime Centre. Įsitraukusiems 

darbuotojams taikyti motyvacines ir skatinimo priemones.   

✓ ATNAUJINTI/PAPILDYTI Centro antikorupcinio švietimo programą, korupcijos prevencijos 

veiksmų/priemonių planą.  

 

 


