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UPYTĖS ANTANO BELAZARO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2021 METŲ 

KORUPCIJOS TOLERANCIJOS TYRIMO REZULTATAI 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 3 dalimi bei siekiant šio 

įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų tikslų, Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje (toliau – 

Mokykla) buvo atlikta vidinės situacijos analizė, kurios tikslas – nustatyti tolerancijos korupcijai lygį. 

Analizė buvo atliekama vykdant darbuotojų anoniminę apklausą, prašant užpildyti anketą. 

Apklausos anketos klausimai buvo suformuluoti norint įvertinti: 

1. korupcijos reiškinio paplitimą Mokykloje; 

2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų toleravimo lygį; 

3. Mokyklos darbuotojų sąmoningumo lygį šioje srityje bei pasirengimą dalyvauti įgyvendinant 

korupcijos prevencijos priemones Mokykloje. 

Apklausoje dalyvavo 31 mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai.  

Ar manote, kad mokykloje reikia vykdyti korupcijos prevencijos priemones? 

39 proc. mano, kad taip 

32 proc. atsakė, kad nereikia 

29 proc. nežino arba jiems neaktualu 

 

Ar jūs praneštumėte apie Jums asmeniškai žinomą korupcijos atvejį? 

10 proc. atsakiusiųjų teigė, kad nepraneštų apie asmeniškai žinomą korupcijos atvejį, 

25 proc. atsakė, kad sunku atsakyti, priklauso nuo aplinkybių; 

65 proc. atsakė, kad praneštų 

 Dėl ko nepraneštų apklaustieji nurodo įvairias priežastis: „Nežinau kam pranešti“, „Nenoriu 

kištis“, „Nesu skundikas“.  

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

77 proc. apklaustųjų žino, kam reikia pranešti,  

13 proc. – nežino 

10 proc. apklausos dalyvių teigia, kad jiems tai neaktualu.  

 

Ar Jūs norėtumėte dalyvauti antikorupcinėje veikloje? 

6 proc. apklaustųjų nurodė, kad norėtų dalyvauti, 

6 proc. apklaustųjų nurodė, kad nežino ar norėtų dalyvauti, 

88 proc. apklaustųjų atsakė, kad nenorėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje. 

 

Kaip manote, ar mokykloje yra paplitusi situacija, kai mokyklos darbuotojams norima 

papildomai atsilyginti? 

8 proc. apklaustųjų atsakė, kad tokia situacija  paplitusi,   

52 proc. – nepaplitusi,  

40 proc. apklaustųjų negali atsakyti (nežino). 

 



Ar buvo atvejis, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūręs 

su korupcija? 

94 proc. apklaustųjų atsakė, kad nebuvo,  

6 proc. atsakė, kad jiems neaktualu. 

  

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

55 proc. apklaustųjų pasakė, kad praneštų,  

12 proc. – nepraneštų,  

33 proc. apklaustųjų negali atsakyti (nežino),  

 

Jei praneštumėte, tai kam?  

61 proc. apklausos dalyvių atsakė, kad žinotų kur kreiptis ir kam pranešti jei susidurtų su korupcijos 

apraiškomis (praneštų Panevėžio r. antikorupcinei komisijai, administracijai, darbo grupei atsakingai 

už korupcijos prevenciją, , antikorupcijos komisijai, STT, teisėsaugai, policijai, vadovui. Norėtų 

pranešti anonimiškai) 

39 proc. neatsakė.  

 

Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kyšį? 

10 proc. atsakė – taip,  

90 proc. atsakė, kad nedavė. 

 

Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada: 

 mokyklos darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra vidutinis; 

 korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė Mokykloje nedidelė; 

 reikia tęsti Mokyklos darbuotojų antikorupcinis švietimas, organizuojant mokymus, vykdant 

gerosios praktikos pavyzdžių viešinimą bei kitos priemonės. 
 


