
VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ 

TOLERANCIJOS KORUPCIJAI LYGIO TYRIMO 2022 M. REZULTATAI 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, 

siekiant šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų ir atsižvelgiant į gerąją kitų viešojo sektoriaus 

institucijų praktiką, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje 2022 m. lapkričio mėn. buvo atlikta 

apklausa, kurios tikslas – nustatyti koks yra Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos darbuotojų 

bendras požiūris į korupciją, kiek plačiai paplitęs šis reiškinys ir darbuotojų tolerancija korupcijos 

apraiškoms. 

Apklausoje dalyvavo 61 (65,6 proc.) Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos (toliau – 

Mokykla) darbuotojas (tyrime dalyvavę asmenys – toliau respondentai).  

Pagrindinės respondentų pareigos pagal Mokyklos struktūrą ir veiklos sritį priskiriamos: 

ugdymo sričiai 34 (55,7 proc.) – mokytojai, profesijos mokytojai; ūkio sričiai 15 (24,6 proc.) – ūkio 

dalies, dirbtuvių darbuotojai; administracijos sričiai 12 (19,7 proc.) – direktoriaus pavaduotojai, 

skyrių vedėjai, personalo, buhalterijos darbuotojai ir kiti specialistai. 
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Ar respondentai yra girdėję (matę) Mokykloje paskelbtas (vykdomas) korupcijos 

prevencijos priemones? 

 

 
 

_________________________ 

 

 57 ( 93,4 proc.) respondentai anketose pažymėjo, kad yra girdėję (matę) apie Mokyklos 

paskelbtas (vykdomas) korupcijos prevencijos priemones. 

 37 (60,6 proc.) respondentai (įskaitant ir tuos, kurie pažymėjo dar ir kitus klausimo atsakymų 

variantus)  yra susipažinę su Mokykloje paskelbtomis (vykdomomis) korupcijos prevencijos 

priemonėmis vykdyto šiuo klausimu pasitarimo  metu. 

 35 (57,4 proc.) respondentai apie minimas priemones  yra girdėję pasitarimo metu ir  taip pat  

domėjosi apie tai Mokyklos interneto svetainėje. 

 4 (6,6 proc.) pažymėjo, kad nėra matę ar girdėję apie vykdomas minimas priemones, tačiau 

priežasčių, kodėl priemonių nėra matę (girdėję apie jas) nenurodė. 
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Mokyklos korupcijos prevencijos priemonės apie kurias yra girdėję respondentai 

 

 
 

_________________________ 

 

 48 (78,7 proc.) respondentai yra susipažinę su esančiais Mokyklos interneto svetainėje ir 

pateiktais apklausoje Mokyklos korupcijos prevencijos dokumentais: Mokyklos korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašu, Mokyklos korupcijos prevencijos programa, Mokyklos 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planu. 

 6 respondentai pažymėjo, kad yra dar susipažinę su kitais korupcijos prevencijos 

dokumentais: Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Nacionaline kovos su korupcija programa, 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos dovanų politikos aprašu.  

 11 (18 proc.) respondentų nepritaria teiginiui, kad Mokykla suteikia galimybę saugiai ir 

paprastai pranešti apie galimus korupcijos atvejus. 

 13 (21, 3 proc.) respondentų nežino kokiais kontaktais Mokykloje galima kreiptis siekiant 

užkirsti kelią korupcijai.  

       
Ar respondentai praneštų apie jiems žinomą korupcijos atvejį? 
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               Į anketos klausimą „Ar žinote, kur kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį“ 60 

respondentų nurodė „taip, žinau“ , tik 1 nurodė „ne, nežinau“.   

 

Kam respondentai praneštų apie korupcijos atvejį (pranešimo kanalai) 

 

 

 
 

_______________________________ 

 

 daugiausia respondentų nurodė, kad apie korupcijos atvejį praneštų asmeniui 

atsakingam už korupcijos prevenciją mokykloje (29 respondentai), Mokyklos 

direktoriui - 25 ir pasinaudotų Mokyklos interneto svetainėje esančia nuoroda „Kaip 

informuoti apie korupciją“ – 25. 

 mažiausiai respondentų 7 (11,5 proc.) kreiptųsi į STT arba parašytų į STT el. laišku 

pranesk@stt. 

 39 (63, 9 proc.) nurodė, kad apie korupcijos atvejį kiekvienu atveju praneštų keliais 

pranešimo kanalais.  

 

Respondentų nuomonė ar Mokykloje yra paplitusi situacija, kai Mokyklos darbuotojams norima 

papildomai atsilyginti  
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Į klausimą „Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kam nors kyšį“ 59 (96,7 proc.) 

respondentai atsakė, kad „ne“, 2 (3,3 proc.) respondentai – „taip“. 

 

Į klausimą „Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis? Ar 

buvote kitaip susidūręs su korupcija? 57 (93,4 proc.) respondentai atsakė, kad „ne“, 4 (6,6 proc.) 

respondentai – „taip“. 

 

Respondentų nurodytos priežastys dėl kurių nepraneštų apie korupcijos atvejus  

 

 
____________________________ 

 

 dauguma respondentų 40 (78,4 proc.) pagrindinę priežastį, kodėl nepraneštų apie 

galimus korupcijos atvejus nurodė, jog nebuvo įsitikinę kad tai korupcijos atvejis  

 11 (21,6 proc.) respondentų nurodė, jog atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra 

prasmės pranešti. 

 10 respondentų nurodė kelias priežastis dėl kurių nepraneštų apie galimus korupcijos 

atvejus. 

 10 respondentų į šį klausimą nepateikė jokio varianto.  

 

Į klausimą „Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai 

praneštumėte“ 38 (62,6 proc.) respondentai atsakė, kad „taip, praneščiau“, 23 (37,7 proc.) 

respondentai – „negaliu atsakyti, nežinau“. 

 

 

IŠVADOS DĖL MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS VYKDYMO 

 

Išanalizavus apklausos rezultatus planuojama:  

Įgyvendinti Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos 

programoje numatytus tikslus ir uždavinius: 

 formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

 didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Mokykloje, supažindinti su korupcijos reiškiniu: 

esme, priežastimis, pasekmėmis; 

 skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. 
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              Peržiūrėti ir papildyti Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos interneto svetainės skyrius 

„Korupcijos prevencija“ ir „Pranešėjų apsauga“ (2022 m. gruodis). 

              Aptarti su  Mokyklos darbuotojais apklausos rezultatus ir pristatyti Vilniaus komunalinių 

paslaugų mokyklos interneto svetainės skyrių „Korupcijos prevencija“ ir „Pranešėjų apsauga“ turinio 

pakeitimus ir papildymus. (2023 m. sausis). 

 

       


