
PANEVĖŽIO R. VELŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ“ 

DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS 

2022 m. 

 

Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ (toliau – lopšelis-darželis) 2022 m. 

lapkričio mėn. buvo atliktas antikorupcinės situacijos vertinimas, naudojant anoniminę apklausą. 

Atlikta apklausa buvo siekiama nustatyti lopšelio-darželio darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį, t. y. 

buvo siekiama atskleisti koks yra lopšelio-darželio darbuotojų požiūris į korupciją, koks lopšelio-

darželio darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis, lopšelio-darželio darbuotojų 

sąmoningumo lygį šioje srityje bei pasirengimą dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos 

priemones. 

Anoniminė tyrimo anketa buvo pateikta visiems lopšelio-darželio darbuotojams (2022 m. 

rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje dirbo 42 darbuotojai), apklausoje dalyvavo 39 lopšelio-darželio 

darbuotojų, Klausimynas sudarytas anonimiškumo principu, gauti duomenys pateikiami tik statistiškai 

apibendrinti.  

 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. 

 

REZULTATŲ SANTRAUKA 

 

Klausimas Rezultatai 

Jūsų darbo Velžio lopšelyje-

darželyje „Šypsenėlė“ (toliau – 

lopšelis-darželis) trukmė: 

72 proc. – daugiau kaip 5 metai; 

15 proc. – 2–5 metai; 

13 proc. – iki 2 metų. 

Ar manote, kad lopšelyje-darželyje 

reikalinga vykdyti korupcijos 

prevencijos priemones? 

 

44 proc. – atsakė „ne“; 

21 proc. – nežino; 

30 proc.– teigė, jog tai neaktualu, nes nėra susiję su tiesioginiu 

darbu; 

5 proc. – atsakė „taip“. 

Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie 

Jums žinomą korupcijos atvejį? 

 

59 proc. – teigė, kad sunku pasakyti, priklausytų nuo 

aplinkybių; 

26 proc. – atsakė „taip“; 

15 proc. – atsakė „ne“. 

Atsakiusių „ne“ teigė: 

1 – „nesu įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis“; 

1 –„nėra prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek 

niekas nenuteistų“; 

1 – „tie, kurie praneša, galų gale nukenčia skaudžiausiai“; 

2 – „atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės 

pranešinėti“; 

1 – „nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių“; 

1 – „visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša“; 

1 – „nežinau, kur pranešti“. 

Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint 

pranešti apie korupcijos atvejį?  

 

49 proc. – atsakė „nežinau“; 

41 proc. – atsakė „taip, žinau“; 

10 proc. – neatsakė; 
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Ar Jūs norėtumėte dalyvauti 

antikorupcinėje veikloje? 

67 proc. – atsakė „ne, nenorėčiau dalyvauti“; 

26 proc. – nemano, kad tai privalėtų daryti; 

2 proc. – jau dalyvauja antikorupcinėje veikloje; 

5 proc. – neatsakė; 

0 proc. – atsakė „taip, norėčiau dalyvauti“. 

Kaip manote, ar lopšelyje-darželyje 

yra paplitusi situacija, kai 

darbuotojams norima papildomai 

atsilyginti? 

46 proc. – atsakė „ne, nepaplitusi“; 

51 proc. – negali atsakyti (nežino); 

3 proc. – neatsakė; 

0 proc. – atsakė „taip, paplitusi“. 

Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar 

Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar 

buvote kitaip darbe susidūrę su 

korupcija? 

95 proc. – atsakė „ne, nėra buvę“; 

5 proc. (2 apklaustieji)  – atsakė „taip, yra buvę“. 

 

Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai 

buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip 

darbe susidūrę su korupcija, kam 

nors pranešėte?  

Iš atsakiusių „taip, yra buvę“: 

1 – nepranešė, nes atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra 

prasmės pranešinėti; 

1 – neatsakė. 

Jeigu ateityje susidurtumėte su 

korupcijos apraiškomis darbe, ar 

apie tai praneštumėte? 

51 proc. – nežino; 

39 proc. – atsakė „taip, praneščiau“; 

7 proc. – atsakė „ ne, nepraneščiau“; 

3 proc. – neatsakė. 

13 apklaustųjų pirmiausia kreiptųsi į vadovybę, 2 į specialiąją 

tyrimų tarnybą. 

Ar esate per pastaruosius 5 metus 

davę kyšį (darbovietėje ar už jos 

ribų): 

97 proc. – atsakė „ne“; 

3 proc. – neatsakė. 

 

APKLAUSOS REZULTATAI 

 

Įvertinus apklausos rezultatus, darytinos išvados: 

 lopšelio-darželio darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas; 

 korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė lopšelyje-darželyje (apklaustųjų 

nuomone) yra minimali;  

 šviesti darbuotojus antikorupcijos temomis.  

 

 

Tolerancijos korupcijai lygio nustatymą atliko                                        Renata Lukoševičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


