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Vera Vasiljeva, 

Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

 

ANTIKORUPCINIS MOKINIŲ UGDYMAS  

(2012-2015 metai) 

 

„Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio.“ 

Lao Dze 

 

Siekiant, kad Lietuvos visuomenės pagrindu taptų dorinės 

vertybės, labai svarbu akcentuoti antikorupcinį mokinių ugdymą kaip 

sąţiningo visuomenės nario formavimo priemonę.  

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams diegiant 

nepakantumą korupcijai ir formuojant moralios teisinės visuomenės 

nuostatas, svarbus vaidmuo tenka 2010 metais sudarytai 

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupei. Antikorupcinio 

mokinių ugdymo darbo grupės dabartinė sudėtis:  

Vera Vasiljeva – Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji 

specialistė, grupės pirmininkė;  

Danguolė Deobald – ,,Atţalyno― vidurinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės sekretorė;  

Jūratė Česonienė – Maironio universitetinės gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Rita Morkūnienė – Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui;  

Daina Paštuolienė – Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno 

valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė;  

Kristina Pušnovienė – Gedimino sporto ir sveikatinimo 

vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Gintautas Rimkevičius – „Aušros― gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui;  

Olivijus Spitrys – šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui; Valentinas Markevičius – Kauno 

miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas. 

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupė kiekvienais metais 

organizuoja miesto renginius antikorupcijos tema:  

Vyksta tradicinis Antikorupcijos ţinių ir kūrybos konkursas 

„Būk sąţiningas―, kuriame dalyvauja 2-8 klasių mokinių komandos: 
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2013 m. balandţio 9 d. 3-4 klasių mokinių komandų grupėje laimėjo 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Tado Ivanausko vidurinė mokykla 

II vieta „Nemuno― vidurinė mokykla 

III vieta Šv. Kazimiero vidurinė mokykla 

2013 m. balandţio 10 d. 5-8 klasių mokinių komandų grupėje laimėjo 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Martyno Maţvydo pagrindinė mokykla 

II vieta Milikonių vidurinė mokykla 

III vieta Tado Ivanausko vidurinė mokykla 

2014 m. balandţio 8 d. 3-4 klasių mokinių komandų grupėje laimėjo 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Panemunės pradinė mokykla 

II vieta Martyno Maţvydo pagrindinė 

mokykla 

III vieta Gedimino sporto ir sveikatinimo 

vidurinė mokykla 

2014 m. balandţio 10 d. 5-8 klasių mokinių komandų grupėje laimėjo 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta KTU Vaiţganto progimnazija 

II vieta Tado Ivanausko progimnazija 

III vieta Ţaliakalnio progimnazija 

2015 m. kovo 24 d. 2-4 klasių mokinių komandų grupėje laimėjo 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Panemunės pradinė mokykla 

II vieta Martyno Maţvydo pagrindinė 

mokykla 

III vieta Vinco Kudirkos progimnazija 

2015 m. kovo 25 d. 5-8 klasių mokinių komandų grupėje laimėjo 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Milikonių vidurinė mokykla 

II vieta Aleksandro Stulginskio mokykla-

daugiafunkcis centras 

III vieta Simono Daukanto vidurinė mokykla 
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Kauno miesto viešose erdvėse eksponuojami mobilios parodos 

antikorupcijos tema „Būk sąţiningas― plakatai – 2010-2015 metais 

paroda eksponuota Kauno mokyklose, Kauno miesto savivaldybėje, 

Kauno vyriausiame policijos komisariate, Kauno apygardos 

prokuratūroje, Kauno klinikose, Kauno klinikinėje ligoninėje. Taip pat 

2013 ir 2014 metų gruodį Kauno mokinių parodos antikorupcijos tema 

„Būk sąţiningas― plakatai eksponuoti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybėje ir Lietuvos Respublikos Seime. 

Nuo 2011 metų Tarptautinė antikorupcijos diena minima Kauno 

mokinių antikorupcinėmis akcijomis: 2011 metais – „Mokiniai sako 

NE korupcijai―, 2012 metais – „Mokiniai PRIEŠ korupciją―, 2013 

metais – „Sąţiningas pilietis – Lietuvos ateitis―. 

2012 metais išleistas leidinys „Antikorupcinis mokinių ugdymas 

Kauno bendrojo ugdymo mokyklose. Plakatų parodos „Būk 

sąţiningas― katalogas―. 

2014 m. geguţės 21 d. buvo organizuota pirmoji konferencija 

antikorupcijos tema „Antikorupcinis mokinių ugdymas – prasminga 

veikla formuojant sąţiningą visuomenės narį―, kurioje pranešimus apie 

korupcijos prevenciją skaitė ne tik Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojai, mokiniai, bet ir Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno 

valdybos pareigūnas, Lietuvos Sąjūdţio Kauno tarybos pirmininkas.  

2015 m. balandţio 29 d. įvyko antroji konferencija 

antikorupcijos tema „Mokinių antikorupcinių nuostatų ugdymas – 

gerosios patirties sklaida―, kurioje savo patirtimi apie antikorupcinių 

nuostatų diegimą dalinosi Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojai, mokiniai, pranešimus skaitė Lietuvos medicinos mokslų 

universiteto, Kauno Technologijos universiteto dėstytojai, Specialiųjų 

tyrimų tarnybos Kauno valdybos agentas. 

Kiekvienų metų gruodį vyksta Kauno mokyklų 9-12 klasių 

mokinių debatai:  

2010 metais debatų tema buvo – „Korupcija išnyks ateities 

visuomenėje―, 2011 metais – „Korupcijos formos, pasekmės, galimybė 

išgyvendinti korupciją―, 2012 metais – „Nauja karta sukurs 

nekorumpuotą Lietuvos visuomenę―, 2013 metais – „Kovoje prieš 

korupciją ir vienas ţmogus – karys―, 2014 metais – „Mūsų šalyje yra 

realios galimybės korupcijai įveikti―.  

Debatų finale, kuris tradiciškai rengiamas Kauno miesto 

savivaldybės didţiojoje salėje, išaiškinami geriausieji. Debatų finalo 

temos: 2010 metais – „Dešimt ţingsnių korupcijai įveikti―, 2011 
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metais – „Sąţinė – gyvenimo gerumo pagrindas―, 2012 metais – 

„Ugdomos moralinės vertybės naikina korupciją―, 2013 metais – 

„Dora nekorumpuota visuomenė – realus tikslas―, 2014 metais – 

„Korupcija – labiau moralinė nei teisinė problema―. 

 

2012 m. gruodţio 14 d. debatų finalistų komandos: „Aušros― 

gimnazija, „Atţalyno― vidurinė mokykla, Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija, šv. Kazimiero vidurinė mokykla, Rokų vidurinė 

mokykla, Šančių vidurinė mokykla. 

Nugalėtojai 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Šančių vidurinė mokykla 

II vieta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 

III vieta „Aušros― gimnazija  

 

2013 m. gruodţio 6 d. debatų finalistų komandos: „Aušros― 

gimnazija, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Jono 

Jablonskio gimnazija, Maironio universitetinė gimnazija, Aleksandro 

Puškino gimnazija, Antano Smetonos gimnazija. 

Nugalėtojai 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta „Aušros― gimnazija  

II vieta Jono Jablonskio gimnazija 

III vieta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazija  

 

2014 m. gruodţio 12 d. debatų finalistų komandos: „Aušros― 

gimnazija, Maironio universitetinė gimnazija, Milikonių vidurinė 

mokykla, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla, Aleksandro 

Puškino gimnazija, VDU „Rasos― gimnazija. 

Nugalėtojai 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta VDU „Rasos― gimnazija  

II vieta Milikonių vidurinė mokykla  

III vieta „Aušros― gimnazija  

 

2014 metų lapkritį organizuotas plakatų konkursas „Mano 

svajonių šalis – be korupcijos―. 
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Nugalėtojai 

Laimėta vieta Laimėjusi mokykla 

I vieta Rokų gimnazija  

II vieta Juozo Grušo meno vidurinė mokykla  

III vieta Vinco Kudirkos progimnazija  

Uţ originalumą pasveikinta „Aušros― gimnazija. 

 

Kiekvienų metų gruodį Kauno bendrojo ugdymo mokyklose 

antikorupcinių renginių savaite minima Tarptautinė antikorupcijos 

diena.  

Antikorupcines darbo grupės iniciatyvas remia ir palaiko 

Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba – Korupcijos prevencijos 

skyriaus viršininkė Daina Paštuolienė, Kauno miesto savivaldybės 

tarybos Antikorupcijos komisija, Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos 

Švietimo ir ugdymo skyrius – antikorupcinio ugdymo koordinatorė, 

vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva.  

Antikorupciniuose Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 

renginiuose dalyvavo daug garbių svečių: Lietuvos Respublikos 

Seimo, Antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė, Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas 

Romas Zienka, Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos 

korupcijos prevencijos skyriaus viršininkė Daina Paštuolienė, Kauno 

miesto mero pavaduotojai Vasilijus Popovas ir Stanislovas 

Buškevičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo poskyrio vedėja 

Vilija Adaškevičienė, Kauno savivaldybės tarybos Antikorupcijos 

komisijos pirmininkas, LSMU docentas dr. Raimundas Kaminskas, 

Kauno savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkė 

Andţelika Banevičienė. 

Kokių antikorupcinio mokinių ugdymo rezultatų tikimasi? 

Korupcija, kurios apraiškos ne tik Lietuvoje yra akivaizdţios ir 

gajos, yra nelengvai įveikiama. Itin sunku nuo santykių „ranka ranką 

plauna― atsisakyti vyresniajai kartai, nes daugumai tokie ryšiai – įprasti 

ir patogūs. Todėl labai svarbu, kad šiandienos jaunajai kartai – 

mokiniams, būtų diegiamos dorinės vertybės, sąlygojančios 

nepakantumą korupcijai ir siekį kurti tokią ateities visuomenę, kurioje 

dominuotų teisingumas, dora ir sąţinė. Būtina prisiminti, kad 

šiandienos mokinys – ateities visuomenės narys ir jos kūrėjas. Ir nors 
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antikorupcinio ugdymo tikslas – formuoti sąţiningą visuomenės narį – 

nėra lengvas, paprastas ir gali atrodyti utopinis, bet kai galvojama apie 

atskirą ţmogų – visuomenės dalelę, šis siekis tampa įmanomas. 

Antikorupciniuose renginiuose dalyvaujantys 2–12 klasių mokiniai – 

akivaizdus įrodymas, kad kelias nuo atskiro individo iki bendraminčių 

visuomenės – prasmingas ir teisingas. Mokiniai akivaizdţiai išreiškia 

savo nesitaikstymo su korupciją poziciją, išsako daug svarių ir 

pozityvių minčių, įtaigiai ir argumentuotai gindami tikslą gyventi 

nekorumpuotoje, teisingoje, dorinėmis vertybėmis besiremiančioje 

visuomenėje. 

Šiandien antikorupcinių mokinių nuostatų ugdymo esmė – 

skiepyti jaunam ţmogui norą ir siekį kurti visuomenę, kuri remtųsi: 

1. Dorinėmis vertybėmis pagrįstu ţmonių bendravimu. 

2. Visų piliečių lygybe prieš įstatymus.  

3. Sąţiningu pareigų vykdymu. 

4. Meile savo ţemei, kalbai, kultūrinėms tradicijoms. 

5. Valdymo svertai turėtų būti atsakingų, sąţiningų, gabių, 

turinčių patirties ţmonių rankose. 

Kiekvienas mūsų esame skirtingi, kiekvieno – kitoks supratimas 

ir patirtis. Evangelijoje pagal Matą pasakojama apie tai, kaip Kristus 

kalbėjo apie sėjėjo darbą: „...besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir 

atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug 

ţemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio ţemės sluoksnio. Saulei 

patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudţiūvo. Kiti krito tarp 

erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą 

ţemę ir davė derlių: vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar 

kiti trisdešimteriopą...― Antikorupcinis mokinių ugdymas – irgi 

savotiška sėja. Kiekvienas iš dalyvaujančiųjų gali pasirinkti – auginti 

sąţiningos visuomenės siekį ar leisti jį uţgoţti. Jei vienas kitas 

mokinys savo suaugusiam gyvenime pasakys „Ne― korupcijai – 

visuomenėje bus vienu ar keliais nesitaikstančiais su korupcija 

ţmonėmis daugiau.  

 

„Pasėlis geroje žemėje – tas, kuris girdi ir supranta žodį, tas, kuris ir 

duoda derlių“.  

(Evangelija pagal Matą) 
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Kauno Tado Ivanausko progimnazija 

 

 

 
 

Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla
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Kauno ,,Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras 

 

 

 
 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla 
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Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras 

 

 

 
 

Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla 
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Kauno  

šv. Pranciškaus mokykla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno Vinco Kudirkos   

progimnazija 
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Kauno Rokų gimnazija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno ,,Aušros“ gimnazija 
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Kauno Milikonių vidurinė 

mokykla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno Vinco Kudirkos 

progimnazija 



17 

 

Dr. Raimundas Kaminskas,  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Socialinių ir 

humanitarinių mokslų katedros docentas 

 

PILIETINĖS VISUOMENĖS VAIDMUO  

KOVOJE PRIEŠ KORUPCIJĄ 

 

Ţiniasklaidoje ir moksle temos apie neformalius ryšius, 

korupciją ir kitų asmenų, grupių ar organizacijų tarpusavio 

priklausomybę saistančias socialines formas bei jų kultūrą yra 

populiarios, nes kiekvienoje valstybėje yra piliečių, kurie rūpinasi tik 

savo asmeniniais interesais.  

Korupcija apibūdina bet kokią organizuotą, tarpusavyje susijusią 

sistemą, kurios dalis arba nevykdo pareigų, arba jas atlieka netinkamai 

ir kenkia sistemos tikslui. Tai naudojimasis tarnybinėmis galiomis 

viešajame sektoriuje, versle, sporte, religinėse organizacijose, 

ţiniasklaidoje; tai piktnaudţiavimas patikėta galia siekiant asmeninės 

naudos. 

Korupcija egzistuoja tuomet, kai vieni slapta nuo kitų sutaria dėl 

asmeninės naudos pasiskirstymo kitų ţmonių sąskaita. Ši slapta įvairių 

paslaugų mainų sistema biurokratinės ir politinės valdţios viduje 

daţnai įvardinama kaip klientelizmas. Nėra visuomenės, išvengusios 

klientelizmo, nors jo apimtis ir  intensyvumas skiriasi. Pastebėtina, kad 

patrono ir kliento santykiai yra stiprūs ten, kur maţas piliečių 

pasitikėjimas socialinėmis institucijomis. Korupcijos principas yra 

priešingas demokratijos principui – kai lygiateisiai ţmonės arba jų 

delegatai viešai nusprendţia, ką ir kaip daryti vienu ar kitu atveju. 

Korupcija yra ekonominė, kultūrinė ir politinė visuomenės 

problema. Ekonomikoje korupcija pasireiškia neteisėtai švaistant 

valstybės lėšas, kai sprendimų pagrindas yra ne konkurencija, o 

korupciniai susitarimai. Politinė korupcija plinta ten, kur valstybės 

tarnautojai, politiniai pareigūnai siekia neteisėtos asmeninės naudos 

per kyšininkavimą, protekciją, favoritizmą, globojimą ir pasisavinimą. 

Politinė korupcija pasireiškia, kai politikų privatūs interesai kertasi su 

jų kaip visuomenės atstovų vaidmeniu. Tarp politiškai stipresnių ir 

silpnesnių susiklosto tarpusavio priklausomybė – stipresni rūpinasi 

silpnesniais, kurie uţ tai turi uţmokėti. 

Kultūrine prasme kiekviena visuomenė sąlygoja poţiūrį į tai, ką 

vadiname „dovanomis― ir ką vadiname „kyšiais―. Kas vienoje 
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visuomenėje yra dovana, kitoje gali būti vadinama kyšiu. Gaila, tačiau 

dėl visuomenėje susiformavusių įpročių draugystės, giminystės ryšiai 

kartais gali būti iškeliami aukščiau uţ lojalumą valstybei. 

Taigi, korupcija iškreipia atstovaujančiųjų institucijų vaidmenį, 

politiniai sprendimai trukdo įgyvendinti visų piliečių bendrąjį gėrį. 

Peter Eigen (gim. 1938 m.), įkūręs „Transparency International― 

organizaciją, rašė, kad reikia „drąsių ţmonių, besivadovaujančių 

aukštomis etikos normomis, kurie būtų pasiryţę korupcijos į savo 

aplinką daugiau nebeįsileisti. Reikia ţmonių, kurie susidūrę su 

korupcijos atvejais ne tyli, o kaţko imasi.― Kiekvienai visuomenei 

reikalingi aktyvūs piliečiai, turintys kritinį poţiūrį į viešąjį gyvenimą, 

valstybę ir jos valdţią. Reikia pilietiškų ţmonių, kurie dalyvauja 

sprendimų priėmimo procesuose, organizuoja taikius ir teisėtus 

mitingus bei demonstracijas, renka parašus peticijoms, buria individus 

į asociacijas, dalyvauja savanoriškoje veikloje. 

Pilietinei visuomenei būdingi sąţiningumas, pasitikėjimas ir 

įstatymų laikymasis. Pilietinės visuomenės piliečiai elgiasi sąţiningai 

ir to paties tiksi iš kitų. Sąţiningai laikomasi įstatymų, nes tikima 

teisėtumu, kurį uţtikrina aukštų standartų besilaikanti valdţia. Tačiau 

pilietiškumo bus maţai toje visuomenėje, kur įstatymai kuriami tam, 

kad būtų jų nesilaikoma. Tuomet piliečiai manys, kad jų dalyvavimas 

priimant sprendimus nieko nereiškia. 

Susibūrusios panašių interesų ir veiklos krypčių įvairios 

profesinės sąjungos, verslo ir darbdavių asociacijos, profesinės 

draugijos, socialinių judėjimų organizacijos ir pan. gali aktyviai 

dalyvauti politinėje veikloje, atstovaudamos savo narių interesams, 

įvairiais būdais daryti įtaką tam tikrų lygių valdţios institucijų 

sprendimams. Taip pasireiškia visuomenės pilietinė galia. 

Valdţios ir piliečių dialogas labai svarbus demokratinėje 

visuomenėje. Susibūrusios panašių interesų ir veiklos krypčių įvairios 

profesinės sąjungos, verslo ir darbdavių asociacijos, profesinės 

draugijos, socialiniai judėjimai ir pan. gali aktyviai dalyvauti politinėje 

veikloje, atstovaudamos savo narių interesus, įvairiais būdais daryti 

įtaką tam tikrų lygių valdţios institucijų sprendimams.  

Socialiniai judėjimai atstovauja ţmonėms, siekia pakeisti 

socioekonominės, politinės struktūros elementus, kelia aktualius 

viešuosius reikalavimus dėl pokyčių arba galios pasiskirstymo 

visuomenėje; jie naudoja kolektyvinius politinius veiksmus, 

daţniausiai neinstituciniais kanalais, kaip protestai, streikai ir pan. 
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Aktyvūs piliečiai, turintys kritinį mąstymą apie viešąjį gyvenimą šalyje 

ar apie pačią valstybę, jos valdţią, susibūrę į įvairias interesų grupes 

turi didesnes galimybes nei pavieniai asmenys dalyvauti priimant 

sprendimus. Skaidri vieša politika – tai viešosios valdţios 

konsultacijos su pilietine visuomene ir suinteresuotomis grupėmis dėl 

priimamų sprendimų. 

Ar daţnai Lietuvos piliečiai imasi realios veiklos siekdami 

bendrų interesų? Ar politinė ir socialinė aplinka skatina, ar varţo mūsų 

pilietinį aktyvumą? Ar lietuviai geba aktyviai veikti ne tik siekdami 

asmeninės naudos? 2014 m. pilietinės galios indekso tyrimo 

duomenimis, pilietiškai aktyviausia Lietuvos visuomenės grupė buvo 

mokyklų bendruomenės, bet daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų buvo 

įsitikinę, kad inicijavę ar aktyviai dalyvaudami pilietinėse veiklose, jie 

gali prarasti darbą, susidurti su įtarinėjimais, kad veikia dėl 

savanaudiškų paskatų, sulaukti grasinimų susidoroti, būti šmeiţiami, 

laikomi keistuoliais. Vadinasi Lietuvoje dar nėra pakankamai piliečių, 

aktyviai dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų veikloje ir 

politiniame gyvenime, o tai didina valstybės tarnautojų 

piktnaudţiavimą tarnybine padėtimi, patikėta jiems galia priimti 

visuomenei svarbius sprendimus. Tik aktyvi pilietinė visuomenė gali 

maţinti korupciją. 
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Viktorija Jucytė,  

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos  

vyresnioji istorijos mokytoja 

 

ANTIKORUPCINIS MOKINIŲ UGDYMAS – SVARBI 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

Antikorupcinis ugdymas svarbus kiekvienos švietimo įstaigos 

uţdavinys, nes čia taip pat formuojama  ir brandinama asmenybė bei 

jos vertybinės sistemos. Antikorupcine veikla mokykloje siekiama ne 

tik maţinti korupcijos apraiškas visuomenėje, bet taip pat ugdyti ir 

individualią, ir kolektyvinę atsakomybę uţ valstybėje vykstančius 

procesus, mokinių pilietiškumą bei supaţindinti su asmens teisėmis ir 

pareigomis visuomenei.  

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokiniai ir 

mokytojai jau penkerius metus aktyviai dalyvauja įvairiose 

antikorupcinėse veiklose. Gimnazijoje aktyviai rengiamos akcijos, 

skirtos paminėti antikorupcijos dieną, kai mokiniai dalyvauja ne tik 

mokyklos, bet ir miesto organizuojamuose renginiuose kovai su šia 

opia valstybės problema. Aukštesniųjų klasių gimnazistai kasmet 

dalyvauja miesto debatuose antikorupcijos tema. 

Mūsų gimnazijoje prevencijos temos nagrinėjamos ne tik 

popamokinėje veikloje, bet ir pamokose, ypač pilietiškumo pagrindų – 

su I-II gimnazinių klasių mokiniais. Mokiniai aktyviai įsitraukia į šią 

veiklą ne tik dalyvaudami teisinių ţinių konkursuose, 

organizuojamuose ir gimnazijoje, ir šalyje, pristatydami antikorupcijai 

skirtus plakatus, piešinius. Gimnazistai taip pat rengia pristatymus, su 

klase aptaria internetinėje erdvėje rastas įvairias situacijas bei jas 

komentuoja, aiškinasi, kaip būtų galima sustabdyti vieną ar kitą 

korupcijos apraišką. Daţnai nagrinėdami antikorupcines temas 

mokiniai filmuoja klipus – apklausia Senamiesčio ar Laisvės alėjos 

praeivius, o taip pat ir suvaidina įvairias su korupcija susijusias 

situacijas bei galimus jų sprendimo būdus. Gimnazistai savo poziciją 

korupcijos atţvilgiu išsako ir apibendrinamose pamokose, skirtose esė 

rašymui 

Daţnai mokiniai paatvirauja, kad net nesusimąsto, jog vienas ar 

kitas visuomenėje egzistuojantis reiškinys įvardijamas kaip korupcija. 

Ne kartą mokiniai yra prisipaţinę, jog namuose niekas apie tai nekalba, 

nediskutuoja ir jiems tai yra visiškai naujas reiškinys. II klasės 
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gimnazistė savo esė rašė „<...> noriu gyventi pasaulyje, kur nebūtų 

korupcijos, kur ši sąvoka net neegzistuotų. Noriu gyventi teisingoje 

visuomenėje, kur ţmonės ţino ne tik savo teises, bet ir pareigas, kur 

nebijotų drąsiai išsakyti savo nuomonės, o vėliau uţ tai būti pasmerkti. 

O visų svarbiausia noriu gyventi tokioje Lietuvoje, kur darbu bei 

giliomis tautinėmis, pilietinėmis tradicijomis būtų kuriama ir 

puoselėjama mūsų valstybė <...>―  Mokinių sąmoningumą privalu 

ugdyti ne tik rengiant antikorupcinių dienų minėjimus, bet nuolatos 

formuojant ir brandinant jų asmenybes įvairiausių diskusijų, pokalbių 

metu ir, aišku, skatinant iniciatyvas. Mūsų gimnazijos I klasių 

mokiniai kasmet susitinka su policijos darbuotojais, kurie, be 

pagrindinių policijos pareigų, jiems dar pristato ir kovos su korupcija 

būdus, o tai ypač sudomina jauniausius mūsų gimnazijos mokinius. 

Taigi, mūsų šalyje aktualu ugdyti jaunų ţmonių vertybines 

nuostatas, kurios būtų svarbios jaunų ţmonių pilietinei pozicijai 

korupcijos atţvilgiu. Svarbu įtraukti mokinius į aktyvią veiklą, o ne 

vien tik pasakyti, jog „korupcija yra valstybės nestabilumo pagrindas―. 

Manau, mokinių įtraukimas gali geriausiai suţadinti jų norą gyventi 

teisingai ir kurti savo ateitį elgiantis sąţiningai – taip būtų kuriamas 

teisingas visuomenės modelis.  

Mieli mokytojai, esame kūrėjai, tad lipdykime savo kūrinius su 

didele meile ir atsidavimu, kad jų ateityje neţinotume, kas yra 

korupcija. 

 

 

Palmira Talijūnienė,  

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos direktorė,  

Regina Ambraziūnienė,  

direktorės pavaduotoja ugdymui,  

Filomena Beleškevičienė,  

direktorės pavaduotoja ugdymui,  

Olivijus Spitrys,  

direktorės pavaduotojas ugdymui. 

 

ANTIKORUPCINIS UGDYMAS NEFORMALIOSE VEIKLOSE 

 

Kiekvienas ţmogus turi savo vidinį individualų įstatymą, kuris 

formuojasi kuriantis ţmogaus gyvenimo vertybėms ir dorybėms. 

Asmenybę reikia ugdyti, o tai viso gyvenimo uţdavinys. Todėl labai 
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svarbu, kad nuo maţens vaikas būtų auklėjamas tinkamai, mokomas 

paţinti tą viduje esantį įstatymą, kuris tolimesniame gyvenime bręstų 

kartu su augančiu ţmogumi. 

Svarbiausi šiuolaikinio švietimo siekiniai įvardinti UNESCO J. 

Deloroso pranešime „Mokymasis: vidinis lobis― – tai mokymasis 

gyventi kartu, mokymasis ţinoti, mokymasis veikti ir mokymasis būti. 

Ugdymo tikslas – ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas 

mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, 

ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų 

tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui 

šiuolaikinėje visuomenėje. Ugdymo esmė – sutelkti dėmesį į mokinio 

asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, 

suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui 

svarbių kompetencijų. 

Mokyklos bendruomenėje laikomasi nuostatos, kad 

antikorupcinis ugdymas – visų pirma, brandţios, pilietiškos, tautiškos, 

doros asmenybės ugdymas(-is), kurio tikslas – ugdyti vertybines 

nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų ţmonių 

pilietinei pozicijai korupcijos atţvilgiu.  

Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos bendruomenė savo 

veiklos rezultatus orientuoja į mokinių asmenybinę brandą, 

individualias galimybes atitinkančius mokymosi pasiekimus ir 

nuolatinę mokymosi paţangą. Kuriamos edukacinės aplinkos, kuriose 

mokiniai suvokia save kaip asmenybes, dţiaugiasi savo pasiekimais ir 

kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks. 

Jie priima naujus iššūkius kaip kelią į tobulėjimą, sveikai pasitiki savo 

jėgomis, adekvačiai ir kritiškai vertina realybę. Kuriama savita ir 

šiuolaikiška mokykla – mokykla kaip besimokanti bendruomenė, 

besiremianti šiuolaikinio mokymo(-si) būdais, mokymo(-si) ir 

gyvenimo mokykloje susiliejimu, kitokios valdymo kultūros, nuo 

švietimo visiems pereinant prie švietimo kiekvienam, t.y. suasmeninto 

ugdymo ir mokymo(-si). 

Mokyklos bendruomenė įgyvendina savitą mokinių ūgties 

projektą „Aš augu―, kuris parengtas vadovaujantis Geros mokyklos 

koncepcija, mokyklos 2013–2015 metų strateginiu planu. Projekto 

veiklose svarbu tiek bendrųjų asmens kompetencijų, tiek dalykinių 

pasiekimų ugdymas. Įgyjami pagrindiniai gebėjimai, leidţiantys 

sėkmingai planuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą bei tapti pilietiškais 

bendruomenės nariais. Mokinių pasiekimai vertinami atsiţvelgiant ne 
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vien į apibrėţtus, programinius ugdymo tikslus, bet ir į individualias 

kiekvieno mokinio ypatybes bei galias, siekiant nuolatinės asmeninės 

paţangos mokiniui tinkamu tempu. Projekto tikslas – sukurti saugią, 

tolerantišką ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką kurioje mokinys 

turėtų galimybę būti aktyviu ugdymo proceso dalyviu (pats ar drauge 

su mokytoju) keliančiu mokymosi  tikslus, jų sąmoningai siekiančiu, 

vertinančiu savo paţangą, formuojančiu save kaip darnią visapusišką 

asmenybę. 

 

Uždaviniai 

Skatinti mokytojus tapti veiklų klasėje organizatoriais ir 

dalyviais, mokinių padėjėjais, patarėjais, drąsintojais, grįţtamosios 

informacijos teikėjais, refleksyvaus ugdymo praktikos tyrėjais ir 

tobulintojais; 

Ugdymo turinio dėstymą nukreipti į proporcingą dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų ugdymą; 

Ugdymo procesą grįsti – aktyviu mokymusi, mokymusi 

bendradarbiaujant, ugdymusi pagal savo poreikius ir polinkius, 

problemų sprendimu; 

Kiekvieną mokyklos bendruomenės narį įtraukti į kokybiškai 

naujais santykiais grįstos saugumą uţtikrinančios mokyklos kultūros 

kūrimą; 

Uţtikrinti galimybę mokiniui rinktis metodus, kurti ir rinktis 

ugdymosi aplinkas ir priemones siekiant bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų. 

Įgyvendinamas pasirenkamasis ugdymo turinys, t.y.: 

 skaitymo valanda: skaitymo gebėjimų ugdymas lietuvių ar 

anglų kalba, skirtas sąmoningo mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti, skaitymo gebėjimams nuosekliai lavinti; 

 integruotas uţsienio (anglų) ir verslumo ugdymas; 

 pagilintas uţsienio kalbos (anglų) ugdymas. 

Neformalusis mokinių švietimas įgyvendinamas menų 

valandose, būreliuose (meninės saviraiškos, sporto ir sveikos 

gyvensenos, pilietinio ugdymo ir nevyriausybinių organizacijų, 

kraštotyros ir etnokultūros, projektinės veiklos) ir popamokinėse 

veiklose (šventėse, akcijose, konkursuose, projektuose ir kt.).  

Klasės bendruomenės stiprinimo programa yra įgyvendinama 

Klasės bendruomenės valandoje. Ji skirta stiprinti bendravimo ir 
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bendradarbiavimo, kūrybiškumo įgūdţius, ugdytis pilietiškumo, 

bendruomeniškumo, asmeninės atsakomybės prisiėmimo, įvairovės 

pripaţinimo ir tolerancijos vertybes. Programą sudaro: 

Kultūros pasas – edukacinė priemonė 1-8 klasių mokiniams, 

atsispindinti individualią kultūrinę–paţintinę veiklą mokyklos 

bendruomenės kontekste. Kultūros pase fiksuojami muziejų ir kitų 

kultūrinių objektų lankymo faktai bei asmeninių kompetencijų raida. 

Kultūros pasas išduodamas mokiniui, baigusiam mokyklą ar iš jos 

išvykstančiam; 

Šimtukininkų klubas, kurio veikla reglamentuojama nuostatais ir 

skirta ugdyti bei skatinti teigiamą savęs vertinimą, pasitikėjimą savimi. 

Klubo nariais tampa mokiniai, per mokslo metus surinkę ne maţiau 

kaip šimtą dešimtukų. Kiekvienas klubo narys įgyja teisę nešioti 

išskirtinį ţenklelį; 

Kompetencijų ugdymo siekiama kiekvieną savaitę mokiniams 

organizuojant skirtingas veiklas: pirmą mėnesio  savaitę – mokinio 

profesinis veiklinimas (ugdomos  karjeros kompetencijos, būtinos 

sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos 

pasirinkimui bei mokymuisi visą gyvenimą), antrą – socialinė  veikla ir 

socialinė praktika (bendruomeniškumą ir praktinius pilietinio 

dalyvavimo gebėjimus ugdanti mokinio pasirinkta veikla, kuri gali būti 

įgyvendinama bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, 

karitatyvinėmis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis), trečią – 

darbas su kompetencijų ugdymo(-si) knygele „Aš augu―. „Aš augu― 

knygelė – tai individuali iliustruota vieneriems mokslo metams skirta 

bendrųjų kompetencijų ugdymosi priemonė, padedanti mokiniui 

planuoti pasirinktų gebėjimų tobulinimą(-si), fiksuoti, apibūdinti ir 

analizuoti paţangą, įsivertinti, būti įvertintam. „Aš augu― knygelės 

pildomos individualiai ir su klasės vadovu, tėvais, dėstančiais 

mokytojais visus mokslo metus, ketvirtą – Direktorės valanda (klasių 

bendruomenių, grupių, individualios veiklos ir pasiekimų pristatymas, 

bendruomenės problemų sprendimas, pasiekimų aktualizavimas, 

tradicinių bendruomenės renginių organizavimas ir kt. veiklos); 

Remdamiesi kilniais ir garbingais olimpinės filosofijos 

principais, tradiciškai organizuojamos Olimpinės savaitės, kurios 

leidţia atskleisti mokiniams olimpinių vertybių esmę ir kilnumą 

realiame gyvenime. Vadovaudamiesi „sportas visiems― principu, 

sudarome galimybę varţytis visiems norintiems mokiniams įvairių 

sporto šakų varţybų rungtyse arba realizuoti asmeninius pomėgius, 
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gebėjimus, kūrybinius sumanymus intelektinėje, meninėje sferoje. 

Vadovaujantis olimpiniu principu – „svarbu ne laimėti, bet dalyvauti―, 

mokiniai gali patirti varţymosi, tobulėjimo, kovos ir pergalės potyrius. 

Siekdami optimaliai realizuoti olimpinio ugdymo programą, vertybes 

ir ţinias mokiniams teikiame integruodami įvairių mokomųjų dalykų 

pamokas. Olimpiniai renginiai organizuojami Fair Play (kilnaus 

ţaidimo) principu. Fair Play – abipusės lygios galimybės ir visiška 

pagarba ţaidimo taisyklėms. Draugiška konkurencija ir riteriški 

poelgiai tarp oponentų. Fair Play reiškia kur kas daugiau negu taisyklių 

laikymasis. Mokinių sportavimas turi atliepti paprasčiausią tikslą: 

dţiaugsmą, malonumą, juokavimą, linksmumą. Olimpinio ugdymo 

misija – formuoti kiekvieno vaiko moralinių ir pilietinių vertybių 

pamatus. Skatinimas tobulėti, pirmauti visose gyvenimo srityse, 

kilnumas sporte ir gyvenime, kūno ir dvasios darna – tai kartu 

olimpinės ir bendraţmogiškosios vertybės, leidţiančios labai 

kompetentingai interpretuoti asmenybės formavimo per sportą 

galimybes Remdamiesi šiais olimpinės filosofijos principais, 

organizuojame Olimpinę dieną, kurioje suteikiame mokiniams 

galimybę kūrybingai lavinti savo protą, susipaţinti su įvairių sporto 

šakų meistrais bei susitikti su įţymiais ţmonėmis, galinčiais pripildyti 

mokinių sielas pasitikėjimo, drąsos, ryţto, kilnumo. 

Vidinis ţmogaus pasaulis atspindi išoriniame. Neverta ieškoti 

visų nelaimių prieţasčių išorėje – jos yra viduje. Mūsų išorinis pasaulis 

tik įkūnija mūsų mintis. 
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Eglė Vitkevičienė,  

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos 

vyresnioji geografijos mokytoja 

 

ANTIKORUPCINIS MOKINIŲ UGDYMAS:  

KORUPCIJA SPORTE 

 

„Laimėti galima, pralošti galima, tačiau atsilošti – ne.“ 

Andrė Kostolanis 

 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos 

tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią, gabią sportui, pilietišką, kūrybišką 

asmenybę, formuojant sampratą apie sveiką gyvenseną kaip asmens ir 

visuomenės vertybę. Pilietiškas ir sveikas jaunimas ne tik aktyviau 

dalyvauja visuomeninėse valstybės  pareigose, ţino ir gerbia valstybės 

istoriją, bet ir laikosi šalies įstatymų. Antikorupcinis ugdymas – svarbi 

prevencinė priemonė šiandieninėje mokykloje. Mokyklos specifika ir 

didelis profesionaliai sportuojančių mokinių skaičius nulėmė šio 

pranešimo temą: Antikorupcinis mokinių ugdymas. Korupcija sporte. 

Pranešimo tikslas – supaţindinti su korupcijos sporte 

apraiškomis ir paplitimu bei pateikti pavyzdţių, kaip integruoti 

antikorupcinį ugdymą  įvairių dalykų pamokose.  

2013 m. „Transparency International― Lietuvos skyriaus (TILS) 

atliktame tyrime pateikta informacija parodo, kad blogosios pasaulinės 

tendencijos neaplenkia ir Lietuvos, o ţiniasklaida vis plačiau kalba 

apie susitarimus Lietuvos sporte. Į nešvarius susitarimus įsitraukia visi 

– nuo klubo vadovų ir ţaidėjų iki teisėjų bei pačių laţybų bendrovių. 

Mokykloje atliktame tyrime išaiškėjo, jog 37 procentai  11-12 klasių 

mokinių yra bent kartą dalyvavę laţybose. Manoma, kad nelegalių 

laţybų verslas atėjo iš Azijos, kurioje laţybų organizatoriai uţima net 

60 – 70 proc. pasaulinės laţybų rinkos, o internetu vykstančios laţybos 

įtraukia ir Europoje vykstančias varţybas. Svarbu supaţindinti 

mokinius su šia nusikalstama veikla, kuri iškreipia sporto prasmę ir 

turinį bei paneigia sporto skleidţiamas vertybes. 

Korupcijos sporte reiškinys yra daugialypis ir pasireiškia kaip: 

Sisteminė korupcija (balsavimo sporto organizacijose ir 

federacijose paţeidimai, kyšininkavimas, dovanos ir kitos atsilyginimo 

formos, organizuotas nusikalstamumas). 
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Su laţybomis susijusi korupcija (manipuliavimas varţybų eiga 

arba rezultatais).  

Su konkurencija susijusi korupcija (neteisėtas medikamentų 

naudojimas, dopingas, sukčiavimas).  

Korupcijos dalyviai gali būti sportininkai, teisėjai, treneriai, 

sporto organizacijų pareigūnai, sporto ţurnalistai, buvę sportininkai, 

sporto varţybų organizatoriai, klubų savininkai, medikai, specialiai 

treniruoti agentai, laţybų organizatoriai, sportininkų šeimos nariai ir 

draugai, kriminalinio pasaulio atstovai. Šis reiškinys įvardijamas kaip 

manipuliacijos sporto varţybų rezultatais, manipuliacijos sporte, 

sukčiavimas sporte sutartomis varţybomis ar rungtynėmis. Korupcija 

būdinga tiek profesionaliam, tiek ir mėgėjiškam sportui, paplitusi 

visose sporto šakose, tiek aukštesnėse, tiek ţemesnėse lygose. 

Korupcija sporte paliečia daug temų, todėl šio reiškinio samprata 

gali būti perteikta geografijos, kūno kultūros, matematikos, uţsienio 

kalbų, etikos, pilietiškumo pamokose, nagrinėjama klasės valandėlių 

metu. Gausus informacijos kiekis lietuvių ir uţsienio kalbomis 

internete, atnaujinta ir prieinama informacija Lietuvos sporto šakų 

federacijų tinklapiuose, vieši tyrimų duomenys leidţia mokytojams 

kūrybiškai panaudoti šią informaciją integruojant pamokas, ugdant 

mokinių socialinę ir asmeninę kompetencijas bei plėtojant gebėjimus, 

reikalingus antikorupciniame ugdyme. 

 

Literatūra 
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Egidijus Papečkys,  

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus specialusis agentas patarėjas 

 

GARBINGA IR NEGARBINGA KOVA. KORUPCIJA 

 

Pradėjus kalbėti apie garbingą ir negarbingą kovą, pirmiausia 

iškyla Antikos ir viduramţių vaizdiniai. Olimpinės ţaidynės ir riterių 

kovos. Garbinga kova – tai kova pagal taisykles. Rašytines ir ţodines, 

įstatymus ir papročius, kodeksus ir dešimt Dievo įsakymų. Minios 

sveikindavo garbingus kovotojus ir smerkdavo bailius, kovojusius 

negarbingai.  

Šiandien garbinga ir negarbinga kova vyksta visur – sporte, 

versle, politikoje ir kitose svarbiose srityse. Ar ji visada garbinga? Mes 

tikrai pasmerksime kolegą, parašiusį anoniminį skundą. Bet ar 

smerkiame tuos, kurie laimėjo pelningą uţsakymą. „susitvarkė― 

nepriklausančią invalidumo pašalpą ar „peršoko― per savo oponentų 

galvas? Kas piktnaudţiavo patikėta galia, siekdamas asmeninės 

naudos. Kalbant apie korupciją, apie valstybės tarnautojus ir jiems 

prilygintus asmenis patikėta galia yra svertas, leidţiantis nesąţiningai 

kovoti ir laimėti. Ar tokią negarbingą kovą mes smerkiame? 

Valstybė turi daugybę įsipareigojimų piliečiams. Tarp jų ir 

įsipareigojimą uţtikrinti esmines mūsų laisves ir teises. Tam turime du 

pagrindinius mechanizmus: baudţiamąjį persekiojimą ir „minkštąsias― 

antikorupcines priemones. Baudţiamasis persekiojimas skirtas kovoti 

su korupciniais nusikaltimais. Tai yra su tokiomis veikomis, kurios dėl 

savo pavojingumo laikomos ne šiaip negarbingu ţaidimu, bet 

kriminaliniu nusikaltimu. 

Šiandien ţiniasklaida mus nuolat informuoja apie išaiškintus 

korupcinius nusikaltimus ir jų padarymu įtariamus asmenis. Tokių 

asmenų veika perţengia garbingos konkurencijos, garbingos kovos ir 

garbingo elgesio ribas. Šios veikos ribos aiškiai apibrėţtos Lietuvos 

Respublikos baudţiamajame kodekse. Numatyta atsakomybė uţ 

korupcines veikas ir atsakomybės taikymo sąlygos. Beveik kiekvieno 

straipsnio dispozicijoje numatyta baudţiamoji atsakomybė. 

Ţiniasklaidoje neretai uţduodamas klausimas – tai kodėl jie „nesėdi―? 

Dar daţniau tokį klausimą mes uţduodame bendraudami vienas su kitu 

– kodėl jie „nesėdi―? 
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Laisvės atėmimo bausmė taikytina tik kaip ultima ratio, t.y. kaip 

paskutinė priemonė, kada visos kitos priemonės jau išseko arba jų 

negalima taikyti. Lietuvos Respublikoje įsipareigota baudţiamąją 

politiką, kiek įmanoma (ypač kai kalbama apie nesmurtinius 

nusikaltimus), orientuoti ne į asmens įkalinimą, o į viešuosius darbus ir 

kitas alternatyvias su asmens laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. 

Baudţiamosios atsakomybės taikymo tendencijos Europos Sąjungoje ir 

Lietuvos Respublikoje yra aiškios: 

1) asmens laisvę ribojančių bausmių skyrimas ir vykdymas 

maţėja;  

2) turtinio poveikio priemonės ir jų taikymo galimybės plečiasi.  

Tai yra, deklaruojamas ne noras „pasodinti―. Prioritetu yra siekis 

uţkirsti kelią tokioms veikoms ateityje, didinti piliečių sąmoningumą ir 

valstybės tarnautojų vidinę, moralinę atsakomybę. Siekiama skatinti 

ţaisti garbingai. Ir čia svarbiu veiksniu tampa „minkštosios galios―. 

Kas gi yra tos „minkštosios― galios? Dvi pagrindinės –  

korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas. Korupcijos 

prevencija leidţia iš anksto uţkirsti kelią korupcijai, protekcionizmui, 

nepotizmui ir kitoms susijusioms blogybėms. Tai – ir įstatymų leidyba, 

teisės aktų ir institucijų veiklos korupcinės rizikos vertinimas, uţdarant 

langus nusikalstamai ir neteisėtai veiklai pasireikšti. Ne maţiau 

svarbios ir administracinės priemonės. Pvz., įvestas „vieno langelio― 

principas patikimai uţkirto kelią smulkiam kyšininkavimui valstybės ir 

savivaldybių institucijose. Valstybės tarnautojai prarado galimybę 

tikėtis neteisėto atlyginimo vien uţ tai, kad jie „teikėsi― priimti 

dokumentus. 

Antikorupcinis švietimas yra priemonė, kuria siekiama atskleisti 

korupcijos ţalą visuomenei, ypač jaunimui, suteikti būtinų ţinių, 

formuoti nepakantumą korupcijai ir kitokiai neteisėtai veikai. 

Antikorupcinis švietimas yra viena iš kertinių Specialiųjų tyrimų 

tarnybos veiklos sričių. Tačiau akivaizdu, kad didţiausią indėlį čia gali 

įnešti ne specializuota kovos su korupcija institucija. Svarbiausia 

antikorupcinio švietimo jėga yra pedagogai. Jie pradeda auklėti 

jaunimą dar „neišlipus― iš sauskelnių. Jie paleidţia į gyvenimą jaunąją 

kartą, aprūpintą ţinių bagaţu, su įskiepytomis vertybėmis ir 

pasitikėjimu savo jėgomis. Šiandien pedagogai susiduria su didţiuliais 

iššūkiais. Iš jų daug reikalaujama, tačiau suteikta maţai teisių. Skiriami 

kuklūs resursai. Tačiau nuoseklaus antikorupcinio darbo rezultatai 

mokyklose ir kitose švietimo įstaigose aiškiai matomi jau šiandien. 
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Čia, šioje konferencijoje, buvo dalykiškai aptarta, kaip pedagogai 

sprendţia antikorupcinio švietimo problemas, su kokiais sunkumais ir 

iššūkiais susiduriama, kokia geroji antikorupcinio švietimo praktika. 

Belieka pasidţiaugti tokia visapusiška ir rezultatyvia veikla.  

 

 

Audronė Zamalienė,  

Kauno miesto Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos  

tikybos mokytoja  

 

KORUPCIJA IR TAUTOS PATIRTIS LIETUVIŲ LIAUDIES 

PATARLĖSE IR ŠVENTAJAME RAŠTE 

 

Korupcija yra labai glaudţiai susijusi su tautos mentalitetu, kurį 

labai gerai atspindi liaudies patarlės. Kaţkada vyko lietuviškiausios 

patarlės rinkimai, kuriuos laimėjo labai sena, visiems ţinoma patarlė: 

„netepsi – nevaţiuosi―. Šioji mūsų laikais įgavusi kiek kitokį atspalvį ir 

vartojama kalbant apie korupciją. Tuo tarpu krikščioniška tradicija bei 

Šventasis Raštas apie korupciją kalba vienareikšmiai ir smerkia ją: 

„Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis 

aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą― (Įst 16,19). 

Šio darbo tikslas - palyginti korupcijos vertinimą tautos 

patirtyje, remiantis lietuvių liaudies ir Šventojo Rašto išmintimi.  

Pirmoje pranešimo dalyje pristatomas korupcijos vertinimas 

Šventajame Rašte, antroje dalyje – aptariamas korupcijos vertinimas 

lietuvių tautos patarlėse. Trečiojoje pranešimo dalyje lyginsime dviejų 

šaltinių patarles, skirtas korupcijai įvertinti, rasime skirtumus poţiūryje 

į melą, apgaulę ir korupciją.  

Lietuvos patirtis bei vertybės yra persipynusios su krikščionybės 

patirtimi ir vertybėmis. Tačiau lyginti lietuvių tautos korupcijos 

suvokimą ir krikščioniškos kultūros korupcijos vertinimą yra 

sudėtinga. Lietuvių liaudies išmintis per patarles ir prieţodţius mums 

atskleidţia savitą korupcijos vertinimą. Korupcijos toleravimas lietuvių 

tautoje turi gilias tradicijas, todėl kiekvieno iš mūsų pareiga yra keisti 

poţiūrį į korupciją, pradedant nuo savęs ir savo artimo. 

Korupcija Šventajame Rašte apibrėţiama kaip piktnaudţiavimas 

valdţia, siekiant asmeninės naudos. Toks reiškinys ţinomas nuo seno. 

Pavyzdţiui, Biblijoje randame įstatymų, kuriais draudţiamas 

kyšininkavimas sprendţiant teismines bylas. Iš to akivaizdu, kad tokių 
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nesąţiningumo atvejų būta jau prieš daugiau kaip 3500 metų (Išėjimo 

23:8). Aišku, korupcija — tai ne tik kyšininkavimas. Jau karalius 

Dovydas suprato, kad Dievas neapkenčia kyšininkavimo ir prašė Dievo 

nepriskirti jo prie nusidėjėlių, kurių „dešinė pilna kyšių― (Psalmių 

26:10).  

„Teisingai valdydamas, karalius sustiprina kraštą, — rašė kitas 

karalius Saliamonas, — kas ima kyšius, griauna jį― (Patarlių 29:4).  

Teisingumas (ypač jei jo laikosi visi gyventojų sluoksniai nuo 

pačių aukščiausiųjų) lemia šalies stabilumą, o korupcija ją nualina. Vis 

dėlto tiek ţmogus, tiek tauta gali išvengti korupcijos. Dievas skatina 

nusidėjėlius atsisakyti savo gyvensenos ir pakeisti mąstymą (Izaijo 

55:7). Jis nori, kad mes visi vietoj godumo ugdytumės 

nesavanaudiškumą, vietoj korupcijos – teisingumą.  

„Kas skriaudţia vargšą, įţeidţia jo Kūrėją, o kas pasigaili 

beturčio, teikia jam garbę―, – primena mums Biblija (Patarlių 14:31).  

Dievo įsakymas duodamas asmeniui, taigi kiekvienam iš mūsų: 

„Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis 

aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą― (Įst 6,19). Jau 

šiame Mozės įstatyme nurodoma, kaip teisininkų paperkamumas gali 

iškraipyti teisinę valstybę. O kadangi be funkcionuojančios teisinės 

valstybės negali klestėti ir ekonomika, tai korupcijos grėsmingumas 

tampa dar akivaizdesnis.  

Minėtų grėsmių šaknys plinta toliau ir pasiekia ypač jautrią sferą 

– socialinę.  Pranašas Amosas skundţiasi: „Juk ţinau, kokia daugybė 

jūsų nusikaltimų ir kokios sunkios jūsų nuodėmės; jūs engiate 

teisiuosius, imate kyšius, nustumiate į šalį pavargėlius vartuose!― (Am 

5,12).  

Senasis Testamentas labai jautriai ir ypač grieţtai reaguoja į 

korupcinių veiksmų keliamas pasekmes: „Prakeiktas, kas apsiima uţ 

kyšį pralieti nekaltą kraują!― (Įst 27,25).   

Taigi matome, kad korupcija yra tikrai senas reiškinys, gerai 

ţinomas ir paplitęs bibliniais laikais.  

Štai Sk 22 aprašomas moabitų bandymas per Bileamą išsipirkti 

iš izraelitų prakeikimo; Hamanas nori prastumti izraelitams 

nepalankius įstatymus ir paperka persų valdininkus (Est 3, 9); 

korumpuoti kunigo Samuelio sūnūs daro gėdą savo tėvui (1 Sam 8, 3; 

bet ţr. taip pat 1 Sam 12,3); Naujajame Testamente uţ 30 sidabrinių 

parsiduoda Judas (Mt 27, 3);  uţ pinigus meluoti įkalbinami Jėzaus 

kapą saugoję kareiviai (Mt 28, 12); korumpuotas Judėjos prokuratorius 
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Feliksas (Apd 24, 26); šios problemos neišvengia ir krikščionių 

bendruomenė (Apd 8, 20).  

Ne veltui išvertus iš lotynų kalbos ţodis corruptio reiškia ne tik 

„papirkimą―, bet ir „supuvimą―, „sugedimą―, „pakrikimą―, 

„neteisingumą―. Juk ir jos padariniai nėra jau tokie nekalti ar atitolę 

nuo mūsų kasdienybės, kaip gali atrodyti (T. Viluckas). 

Korupcija ir lietuvių tautos patirtis. 2014 m. Korupcijos 

suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti 58 balai iš 100 galimų ir 39 

vieta 175 šalių sąraše. 2013 m. Lietuva gavo 57 balus ir uţėmė 43 

vietą. 

Tačiau kasdieniame gyvenime vis dar papirkinėjami gydytojai, 

smerkiama, bet esant palankiai situacijai, naudojamasi paţintimis ir 

ryšiais. Visuomenė korupciją dar vis laiko visuotiniu reiškiniu, t. y. 

norma. Tai rodo įvairūs pasaulyje ir Lietuvoje atliekami tyrimai.  

Kaip jau pradţioje minėjau, lietuviškiausia patarle buvo išrinkta: 

„netepsi – nevaţiuosi―  

Lietuvių liaudies patarlės primena, kaip korupcija yra įsikerojusi 

lietuvių gyvenime: 

Dvare sąžinė išnyksta, dvare ir geras padygsta. 

Degtinę pirko, sąžinę pardavė. 

Sąžinė neturi dantų.   

Dabar žmonių sąžinė per užpakalį išlindo. 

Be muilo neskalbsi, be kyšio valdininko neįveiksi. 

Lietuvių liaudės išmintis daug kalba ir apie korupcijos ţalą: 

Kolei turime gryną sąžinę, tolei tiesos mums neduria į akis.  

Dainuoja tas, kieno sąžinė rami. 

Jei Dievą mylėsi, visados ramią sąžinę turėsi . 

Ne tas turtingas, kas daug turtų turi, bet tas, kas ramia sąžine.  

Sąžinė gryna – širdis ponia.  

Tas juokiasi, kieno sąžinė nerami.  

Įbaugino kaip nerami sąžinė. 

Šventojo Rašto ir lietuvių tautos patirties palyginimas 

patarlėse, posakiuose ir priežodžiuose. Lietuvių tauta sėmėsi patirtį iš 

krikščionybės, todėl nenuostabu, kad mūsų patarlės yra panašios, bent 

jau esme su Šventojo Rašto patarlėmis (ţr. 1 ir 2 pav.). 
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1 pav. Šventojo Rašto ir lietuvių liaudies patarlių palyginimas 

 

 
2 pav. Šventojo Rašto ir lietuvių liaudies patarlių palyginimas 

 

Kova su korupcija yra moralinė ir neįmanoma nugalėti 

grumiantis vien įstatymais ar juridinių sankcijų „kalaviju― 

(Rom 13,4,5). Ţmonių širdyse reikia sėti sąţiningumo bei doros sėklas. 

Tai geriausiai pavyktų naudojantis, pasak apaštalo Pauliaus, „Dvasios 

kalaviju― — Dievo Ţodţiu, Biblija (Ef 6,17). 

Apibendrinimas. Biblija ypač perspėja ir pabrėţtinai pasako, 

kad geriau patirti nenaudą ir „vargšu‖ likti, negu nemoraliais būdais 

sau naudos ieškoti.  

Lietuvos patirtis bei vertybės yra persipynusios su krikščionybės 

mokymu. Tačiau lyginti lietuvių tautos korupcijos suvokimą ir 

krikščioniškos kultūros korupcijos vertinimą yra gan sudėtinga.  

Lietuvių liaudies išmintis per patarles ir prieţodţius mums 

atskleidţia savitą korupcijos vertinimą.  

Kiekvienas iš mūsų galime pasipriešinti šiam blogiui. Nieko 

nėra blogiau kaip socialinis abejingumas, kai svarbiau uţ viską tėra 

asmeniniai interesai. Tokia nuostata yra viena iš nebaudţiamumo uţ 

http://www.mt1016.com/lt/wol/bc/r32/lp-l-ru/2000321/3/0
http://www.mt1016.com/lt/wol/bc/r32/lp-l-ru/2000321/4/0
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korupciją prieţasčių. Biblinis poţiūris ir lietuvių tautos išmintis tai tik 

patvirtina. 
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Jurgita Urbė,  

Kauno statybininkų rengimo centro anglų k. mokytoja metodininkė 

 

KORUPCIJAI – NE 

 

Didţiulis korupcijos mastas daugelyje pasaulio šalių pabrėţia 

augančią augančio antikorupcinio švietimo svarbą. Didelis dėmesys 

turi būti skiriamas jaunų ţmonių mokymui,  

Kauno statybininkų rengimo centre buvo vykdoma akcija 

„Korupcijai – ne―, į kurią įsitraukė visa įstaigos bendruomenė. Akcija 

prasidėjo nuo renginio, kuriame mokiniai susipaţino su korupcijos 

keliamomis grėsmėmis, diskutavo apie korupciją savo aplinkoje, 

pasiūlė galimus problemos sprendimo būdus.  

Etikos mokytoja visų kursų mokiniams parengė pamoką, kurios 

tikslas yra ugdyti moralines vertybes, skirtas kovai su korupcija. Dar 

vienas ţingsnis, į kurį aktyviai įsitraukė mokiniai, buvo piešinių 

konkursas, suteikęs galimybę kūrybiškai išreikšti norą ir siekius kovoti 

su korupcija.  

Centre taip pat vyko socialinė akcija „Pasakykime korupcijai 

ne―, kurios metu mokiniai parodė savo iniciatyvumą ir pasiryţimą 

aktyviai įsitraukti į antikorupcinį ugdymą, o visa centro bendruomenė 

http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-140.htm
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=2758
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-10-03-tomas-viluckas-korupcija-klesti-nes-neturime-pranasystes-dvasios/4269
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-10-03-tomas-viluckas-korupcija-klesti-nes-neturime-pranasystes-dvasios/4269
http://www.patarles.lt/
http://patarles.dainutekstai.lt/
http://www.biblija.lt/
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ir svečiai turėjo galimybę pamatyti tai mokinių parengtuose plakatuose 

ir videofilme.  

Centro darbuotojų ir mokinių pastangos skleisti antikorupcinio 

ugdymo idėjas buvo puikiai įvertintos korupcijos prevencijos 

metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas―, kuriame KSRC tapo 

nugalėtojais 2013m. Ši pergalė paskatino ir toliau ugdyti vertybes ir 

poţiūrį, smerkiančius korupciją bei įgūdţius kaip jai atsispirti arba su 

ja kovoti, centre ir toliau vedamos antikorupciniam švietimui skirtos 

pamokos, vykdomos akcijos ir projektai. 

 

 

 

Prof. dr. Nijolė Bankauskienė,  

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto  

Edukologijos katedra 

Laimutė Graželienė,  
Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos  

socialinė pedagogė metodininkė 

 

KORUPCIJA IR TAUTOS PATIRTIS:  

PRIEŢODŢIAI, PATARLĖS 

 

Šiame pranešime nagrinėjama korupcijos ir antikorupcijos tema, 

atsiskleidţianti lietuvių tautosakoje – patarlėse ir prieţodţiuose. 

Pateiktos pagrindinės korupcijos formos bei seniausi duomenys apie šį 

reiškinį. Sprendţiama problema, ar galima teigti, kad korupcija kaip 

fenomenas buvo atkoduojama Lietuvos socialiniame gyvenime ir kokia 

forma ji buvo uţfiksuota tautosakoje.  

Tikslas – išanalizuoti, ar galima atrasti lietuvių folkloristikoje 

korupcijos apraiškų fiksavimo ir kaip jos atsiskleidţia ţodinėje 

tautosakoje. 

Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.  

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – 

piktnaudţiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Korupcija 

gali reikštis įvairiose srityse: versle, sporte, religinėse organizacijose, 

ţiniasklaidoje. Daţniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra 

kyšininkavimas, piktnaudţiavimas tarnyba, prekyba įtaka, 

protekcionizmas, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas, 

karteliniai susitarimai. 
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Tradiciškai korupcija skirstoma į: 

„didţiąją korupciją― – prekyba įstatymais, teismų sprendimais 

bei valstybiniai uţsakymais; 

„maţąją korupciją― – policininko ar mediko papirkimas, 

dovanėlės pedagogams. 

Seniausi duomenys apie korupciją yra ţinomas Indijos karaliaus 

ministro prieš 2000 metų parašytas darbas apie korupciją, kuriame 

aptartas šis fenomenas. Yra rasta senovės Asirijos imperijos teritorijoje 

archeologinių atradimų, kurie datuojami XIII a. pr. m. erą, 

pasakojantys apie kyšius ėmusius rūmų tarnautojus. Apie korupciją 

rašytiniuose šaltiniuose skaitome ir Atėnų, ir Romos imperijos 

išlikusiuose tekstuose bei rašytojų darbuose. 

Keliama problema, ar galima teigti, kad korupcija kaip 

fenomenas buvo atkoduojama Lietuvos socialiniame gyvenime ir kokia 

ji buvo uţfiksuota tautosakoje. 

Pavyko aptikti apie 120 korupcijos tematikai artimų patarlių ir 

prieţodţių bei jų variantų. 

Todėl dalis patarlių ir savo tiesiogine prasme yra siejamos su 

tuo, kad ţmonės, supratę korupcijos apraiškas (šis terminas senovėje 

Lietuvoje gal nebuvo ir vartojamas) atskleidţia piktnaudţiavimo 

faktus. 

„Apgavystė gera širdim dangstosi“ (V. Lipskienė, 1999, p.28); 

„Čia žodžiu nepaveiksi, jei kyšio neįteiksi“ (V. Lipskienė, 1999, p.75); 

„Dabar teismuose, kas nepakišo, tas ir prakišo“  
(V. Lipskienė, 1999, p.77); 

„Globoja kaip kyšininkas vagį“ (E. Karaliūnas, 1991, p. 54). 

Patarles, kuriomis išsakomi svarbūs gyvenimo principai ir 

elgesio taisyklės, įprasta vadinti maksimomis. Jų esti įvairaus turinio, 

nurodo D. Sauka (19825, p.210). Jose pateikiama valstietiškai 

sąmojinga, nekompromisinė santykių su dvaru, apgavikais, kyšininkais 

charakteristika. 

„Ant juoko ir šiaudas nesilaiko“ (V. Lipskienė, 1999, p.25); 

„Ar ilgai šuo pasninkaus, turėdamas prieš akis dešrą“  

(V. Lipskienė, 1999, p.34); 

„Arklys arklio dykai nekaso“ (V. Lipskienė, 1999, p.38); 

„Daugiau tepęs, ilgiau važiuosi“ (V. Lipskienė, 1999, p.89); 

„Bagotą ir į dangų įleis, kai pažvangins pinigais“  
(E. Karaliūnas, 1991, p.20); 

„Auksas į dangų palydi“ (LTR, 1954, p.410); 
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„Sidabrinė yla ir dangų pragręžia“ (LTR, 1954, p.410); 

Patarlės, kaip nurodo D. Sauka (1982, p. 215), orientuoja ţmogų 

kasdieninėse, nuolat   kintančiose situacijose. Jos konstatuoja kurį nors 

konkretų atvejį ir kontekste jos aiškios dėl savo emocinės – 

vertinamosios tendencijos: 

„Kur pinigai, ten ir teisybė“ (LTR, 1954, p.407); 

„Ir velnią už pinigus į dangų įleis“ (LTR, 1954, p.410); 

„Didžiųjų vagių niekas nenaikina, o mažuosius karsto“ (V. 

Lipskienė, 1999);  

„Ir dangus turi vartus, aukso raktais atrakinamus“ (V. Lipskienė, 

1999, p.188); 

„Liežuvio sauso niekas neklauso“ (V. Lipskienė, 1999, p.231); 

„Ranka ranką plauna“ (V. Lipskienė, 1999, p.262); 

Nors daţnai patarlė išreiškia neigiamą faktą, bet ji turi ir 

moralinį imperatyvą, tarsi pamoko, kad taip elgtis negraţu, netinka, 

nemoralu. Kurdami patarles ţmonės suvokė principinį skirtumą tarp 

dalinės ir galutinės tiesos. Kaip pabrėţia D. Sauka (1982, p.216), čia 

randame ir filosofavimo, ir visapusiško išmanymo, ir proto, ir 

išminties. Tai gebėjimas visapusiškai mąstyti ir pasverti, net ir siūlant 

korupcijos ryšius. 

„Brolis ne brolis – lipk iš grūšios“ (V. Lipskienė, 1999, p.69); 

„Blizgučiais gero vyro nepapirksi“ (V. Lipskienė, 1999, p.64); 

„Eidamas su velniu obuoliauti liksi be maišelio ir be obuolių“ . 

„Ardamas nepavargsi, vogdamas nepralobsi“ (E. Karaliūnas, 1991, 

p.15); 

Analizuojant patarlių, susietų su korupcija ir vagystėmis turinį, į akis 

krenta, kad patarlėse šalia ţmogaus veikia ir kitos būtybės, reiškiamos 

simboliais: 

„Varnas varnui akies nekerta“; 

„Arklio nepašėręs – nevažiuosi“ (V. Lipskienė, 1999, p.38); 

„Arklys arklio dykai nekaso“ (V. Lipskienė, 1999, p.38); 

„Ar ilgai šuo pasninkaus, turėdamas prieš akis dešrą“ (V. Lipskienė, 

1999, p.34); 

„Dvaro šunį reikia glostyti“ (V. Lipskienė, 1999, p.105); 

„Aitvaras neša, bet daug ir jam reikia“ (V. Lipskienė, 1999, p.12); 

Analizuojant patarles, tenka pastebėti, kad jos yra panašios ne 

tik Europos šalyse, kaimynėse, bet ir vartojamos senovės autorių 

kūriniuose. Kaip nurodo K. Grigas (1987, p.19), ypač akivaizdus 

formų ryšys kaimyninių ir giminingų tautų atitikmenyse. Daug 
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patarlių, kurios išliko iki mūsų dienų ir atrandamos Europos šalių bei 

lietuvių tautosakoje, atrandamos Aristotelio, Sofoklio, Plutarcho, 

Cicerono,  Tito Livijaus, Publijaus, Siro kūriniuose (K. Grigas 1987, 

p.22). 

„Su dėka neatliksi, su pyragu neužkimši“ uţsimenama apie 

materialią padėką vietoj ţodinės, reikalaujant atsidėkoti materialiai 

arba išgertuvėmis. 

„Gražumu puodo neužtrinsi“; 

„Gražumu sotus nebūsi“. Čia teigiama, kad groţiu sotus nebūsi, 

todėl reikia vaikytis ne groţio, o praktiškos naudos ir atsidėkoti.  

„Auksinė yla ir dangų praduria“ (K. Grigas 1987, p. 245) 

teigia, kad su pinigais visur prieisi; pinigai viską padaro; reikia duoti 

kyšį ir viską pasieksi. 

„Lig laiko puodas vandenį nešioja“; 

„Lig laiko su uzbonu vandenį semia“ ;  
„Puodas vandenį neša iki ąsa nutrūksta“.  

Viskam ateina galas, kad ir kaip ilgai buvo naudota. Be to 

nuodėmė daroma tol, kol pagaliau uţ ją sulaukiama bausmės. Daug 

kartų kartota klaida pagaliau sulaukia bausmės.,  

„Ranka ranką mazgoja, kad abidvi būtų baltos“; 

„Ranka ranką prausia“; 

„Ranka ranką mazgoja, koja koją kilnoja“; 
„Ranka ranką mazgoja, o abidvi nešvarios“. Manoma, kad šį 

posakį yra sukūręs graikų poetas Epiefarmas.  

Daugelyje Europos kalbų yra ţinoma patarlė „Neteptais ratais, 

netoli važiuosi“ (K. Grigas 1987, p.429) aiškina, kad taip norima 

pasakyti, jog nedavęs kyšio, nedaug padarysi. Jei kyšio neduosi, nieko 

nelaimėsi. Šios patarlės atitikmenis galima rasti ukrainiečių, čekų, 

chorvatų, serbų, italų, graikų, bulgarų, rumunų, olandų, švedų kalbose. 

„Gera po kito stalu kojas pakišus sėdėti“. Patarlę galima 

aiškinti taip, kad „gera eiti prie paruošto stalo―, iš kitų maitintis, leisti 

kitiems uţ save apmokėti, gyventi iš kito gero. Čia taip pat galima 

įţvelgti korupcijos atvejį – gyventi iš kito malonės, naudotis  kito 

ţmogaus gėrybėmis, kad šis atsidėkotų uţ gautą paslaugą. 

„Varnas varnui akies nekirs“; 

„Varna varnui į akį nekerta“; 

„Varna varnai akies neišlesa“;  

„Argi kirs varna varnai į akį“; 
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„Šuo šunį laižo, varnas varnui į akį nekirs“. Šios patarlės 

atitikmenys randami ukrainiečių, čekų, serbų, chorvatų, slovakų, 

bulgarų, turkų, graikų portugalų, italų, estų kalbose.  

Perkeltine prasme įdomus ir drastiškas dar vienos patarlės 

aiškinimas. Lietuviškai jis skamba taip: 

„Turtingam pats velnias sviestą į košę krauna“; 

„Bagočiui dievas į košę spirgais šika“; 

„Bagotam velnias į košę šika, o biednam dar ir išbraido“. 

Šias patarles galime aiškinti taip: kai kas turi susidėjęs daug 

pinigų, gautų iš abejotinų, korumpuotų šaltinių. Tokiems  visada 

sekasi, nes jie jau turtingi, gali didinti savo turtus. Liaudies pasakose ir 

tikėjime, išmatos pavirsta auksu, todėl ir, kalbant apie abejotinus lėšų 

šaltinius, pinigų gavimą, įvedamas į aiškinimą velnio saugomas pinigų 

monopolis, gausa perfrazuojama į košę, kuri pagardinama spirgais, bet 

norint pabrėţti nedorą elgesį, įvedamas nešvankus, necenzūrinis ţodis 

„šika―, nes  

„Bagotam ir velnias padeda“. 

„Nedvės žiurkė ant aruodo“; 

„Ant aruodo ir kiaulė gaspadinė“. 
„Išmintinga ir pelė ant aruodo“. (K. Grigas, 1987, p.136) 

atskleidţia, kad ţmogus, turėdamas priėjimą prie gerovės, mokės ir 

sieks ja pasinaudoti, tam pasitelkdamas korupcijos ryšius. Peršasi 

mintis, kad tas, kuris valdo turtą turės iš ko gyventi ir išlikti, 

pasinaudos savo privilegija ir pasitelks korupcinius ryšius.     

Korupcijos reiškiniai vešėję Europoje, buvo fiksuoti Vakarų 

Europos autorių rašytiniuose tekstuose ir liaudies pastebėjimuose. 

Korupciniai reiškiniai, be abejo, buvo būdingi ir Lietuvos didikams, 

ţemvaldţiams, prie didţiūnų prisiplakusiems individams. Visa tai 

pastabūs, išmintingi, nesitaikstantys ţmonės fiksavo, šaipėsi, ieškojo 

palyginimų negatyviems reiškiniams apibūdinti. Ir savo socialinėje 

terpėje kaimo ţmonės išjuokdavo bei pasmerkdavo vagis, apgavikus, 

siekiančius pasipelnyti iš svetimo gero. Todėl šis socialinis reiškinys – 

korupcija įgavo netiesiogines išraiškos formas. Šis terminas tiesiogiai 

lietuvių liaudyje ir nefigūravo, tačiau visada turėjo savo moralinį ir 

dorovinį paaiškinimą bei perkeltinės prasmės komentarą. 

 

Išvados 

Lietuvių tautosakoje esama patarlių, kurios perspėja nesiimti 

korupcinių veiksmų, apibūdina tuos, kurie yra įsivėlę į korumpuotą 
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veiklą, smerkia vagis, apgavikus, besigviešiančius svetimo gero, 

kenkiančius visuomenei. Tokios patarlės vadinamos maksimomis. 

Lietuvių tautosakoje korupcijos temą reiškiančios patarlės savo 

turiniu ir įvaizdţiais glaudţiai siejasi su panašaus turinio patarlėmis 

kitose Vakarų ir Rytų Europos šalyse, randamos senovės graikų ir 

romėnų autorių raštuose. Tokiu būdu lietuvių kalba ir tautosaka,  

būdamos Rytų ir Vakarų Europos įtakų zonose, savyje implikavo 

patarlių motyvus, siuţetus, parodydama, kad patarlės yra vertingi 

kultūros paminklai, savotiški tiltai iš tolimos senovės į dabartį, iš rytų – 

į vakarus, iš pietų – į šiaurę. Lietuviški patarlių atitikmenys yra 

jungiamoji visos Europos patarlių grandis, tarp jų ir korupcijos bei 

antikorupcijos tema. Todėl sunku nustatyti geografinį jų kilmės 

regioną. Ypač svarbu pabrėţti analizuojant ne tik meninius, bet ir 

socialinius aspektus.  

 

 

Zita Andrulytė,  

Kauno „Aušros“ gimnazijos ekonomikos mokytoja metodininkė 

 

DALYVAVIMAS ANTIKORUPCINIUOSE RENGINIUOSE – 

MOKINIŲ NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI  

SĄLYGOJANTI VEIKLA 

 

Korupcija pasaulyje – tai labiausiai klestintis ir politinę bei 

ekonominę  sistemą ţalojantis veiksnys. Korupcija neigiamai veikia 

daugelį šalies sričių: politiką, ekonomiką, administravimą, teisinę ir 

socialinę sritis, visuomenės sąmonę ir tarptautinį poţiūrį į valstybę. 

Korupcijos kainą apmoka patys šalies piliečiai. Būtina ne tik kryptingai 

valdţiai veikti įgyvendinant antikorupcinę politiką, bet reikalingas ir 

aktyvesnis visuomenės vaidmuo formuojant visuotinį piliečių 

nepakantumą korupcijai. Kaip sako liaudies išmintis – „Lenk medį, kol 

jaunas―, todėl labiausiai reikėtų šiuo klausimu pradėti veikti vaiko 

amţiuje. Vaikas imlus viskam, ţinoma, neigiamiems dalykams kur kas 

labiau. Pirmiausia tėvai turėtų pradėti aiškinti, kad pakišos davimas yra 

smerktinas visuomenėje įsišaknijęs veiksnys ir reikėtų pradėti stengtis 

to nedaryti, bent jau vaikui girdint, matant.  

Korupciją labai įtakoja psichologinis veiksnys – ţmogaus baimė. 

Baimė, kad blogai išoperuos, baimė, kad negydys, kaip priklauso, 

baimė, kad gaus maţesnį atlygį uţ darbą, kad negaus geros darbo 
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vietos, baimė, kad neįstos, baimė, kad neapsigins diplominio, baimė, 

kad atleis iš darbo ir t.t. Visos baimės stingdo ţmogaus sąmonę ir visi 

pradeda ieškoti būdų, kaip sušvelninti šį nemalonų jausmą. Jei tėvai 

mano, kad tai neišvengiamas reiškinys, nes gyvenimo situacijos juos 

verčia duoti pakišą ir jie nebegali to nedaryti, vaikui turėtų šito 

nesakyti, kad jaunas ţmogus negirdėtų ir nematytų, kaip tėvai 

„atsiskaito― vienoje ar kitoje situacijoje. Tėvai turėtų, privalėtų aiškinti 

apie korupcijos ţalą, kad vaikas formuotų nuostatą ir sugebėtų pasakyti 

– ne korupcijai! Reikėtų, kad vaikas nuo jaunų dienų formuotųsi 

nuostatą apie gyvenimą be korupcijos, nes visi įpročiai yra pačioje 

artimiausioje socialinėje aplinkoje – šeimoje. Didelis vaidmuo 

formuojant šias nuostatas tenka mokyklai. Kadangi mokykloje 

vykdomi įvairiausi renginiai, tai tarp jų įsiterpia ir nepakantumą 

korupcijai skatinančios veiksmo akcijos. Tai nėra lengvas uţdavinys, 

nes reikalauja plačios, intensyvios, nuolatinės veiklos, įvairių metodų 

ir formų, nes kitu atveju mokytojas nepasieks lauktų rezultatų, o 

mokiniai neišsiugdys netolerancijos korupciniams reiškiniams. Tėvai ir 

mokytojai turėtų intensyviai bendradarbiauti, kad mokinys išsiugdytų 

tvirtą, sveiką ir teisingą gyvenimišką poziciją be korupcijos.  

Tiek tėvų, tiek mokyklos nepakantumo korupcijai ugdymo 

tikslas – mokinių pilietiškumo, pareigos, savigarbos, sąmoningumo ir 

atsakomybės jausmo ugdymas kovojant su įsišaknijusia negerove – 

korupcija, jos keliamus pavojus šaliai, tautai ir  kiekvienam iš mūsų 

tiek moraliniu, tiek finansiniu aspektu.  

Veiklos uţdaviniai šiam tikslui pasiekti taikomi integruotose 

ekonomikos, istorijos, pilietinio ugdymo pamokose, kur gali būti 

analizuojamos korupcijos istorijos ištakos, neigiamas poveikis 

ekonominiam šalių vystymuisi, visuomenės sąmonės ir kiekvieno 

piliečio poţiūris į valstybę. Per įvairius renginius – akcijas (pvz.: 

„Švarių rankų jėga―, „Mes visi sakom korupcijai – ne!―, 

„Antikorupcija nugalės!―), plakatų konkursus (pvz.: „Mes ateinam, kad 

pasaulis būtų be korupcijos!―, „Kas nugalės, korupcija ar 

antikorupcija?―), eilėraščių kūrimus repo dainoms (pvz.: „Mes 

dainuosim ir laimėsim!―), rašinių antikorupcine tema rašymus (pvz.: 

„Mano paskutinis ţodis apie blogąją korupciją―), šūkių konkursus 

(pvz.: „Kas garsiau ir geriau!―, „Jaunimas prieš korupciją―), 

avangardinius šokius (pvz.: „Juoda – balta―, „Sąţinė – jėga!―) ir kitus 

renginius, stengiamasi paveikti mokinių poţiūrį, būdą, formuoti 

nuostatas, skatinti teigiamas ţmogaus vertybes, pateikti kaip galima 
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akivaizdţiai visus išmokyti, įrodyti, kad galima gyventi ir 

nekorumpuotame pasaulyje.   

Taikytini metodai ir formos – integruotos, atviros pamokos, 

plakatų konkursai, eilėraščių kūrimas repo dainoms, repų atlikimas, 

rašinių antikorupcine tematika rašymas, šūkių konkursai, debatai, 

situacijos temos, seminarai, karikatūrų  kūrimas, avangardinių šokių 

kūrimas teigiamai veikia mokinių pasaulėţiūrą, keičia jų mąstymą, 

šalina skeptišką poţiūrį, kad neįmanoma laimėti prieš korupciją. 

Visuose šiuose renginiuose visada siekiama pateikti, paveikti mokinių 

poţiūrį, būdą, formuoti nuostatas, skatinti teigiamas ţmogaus vertybes, 

kaip galima akivaizdţiai visus išmokyti, įrodyti, kad galima gyventi 

pasaulyje ir be korupcijos.  

Stebint mokinių refleksiją, nors daţnai ir pasireiškia skeptiškas 

poţiūris į kovą prieš korupciją, tačiau, jiems įsitraukus į antikorupcinę 

veiklą, stebimas mokinių grieţtas nusistatymas prieš korupciją, 

suvokimas, kokią didelę ţalą korupciniai elementai daro ţmogui, 

miestui, valstybei, pasauliui. Aktyviai dalyvaujant, stiprėja mokinių 

savigarbos jausmas, stebimi teigiami pokyčiai vaiko sąmonėje, 

kiekvienas akivaizdţiai pajaučia, kad korupciją sukuria patys ţmonės, 

todėl tik patys ţmonės gali ją nutraukti, nugalėti. Tai suvokdami, 

mokiniai pradeda įsisąmoninti, kad jie yra galinga jėga ir kad patys gali 

susidoroti su šia klestinčia blogybe. Labiausiai jiems suteikia 

pasitikėjimo, kai suvokia, kad jie ateina, ta naujoji karta, kuri statys 

naują gyvenimą ir kad jie ateina tam, kad suvokę visas neigiamas 

blogybes, kurias sėja korupcija, pagaliau ryţtųsi naujam ţingsniui – 

pasauliui  be korupcijos.  

Diskusijų metu mokiniai net pateikia pasiūlymą – kad taip būtų 

galima vaikus apgyvendinti maţiausiai korumpuotose šalyse – 

Danijoje, Suomijoje, Švedijoje ir taip uţauginti kartą be korupcijos, 

panašiai, kaip Mozė išvedusi tautą į dykumas, kad uţaugtų  nauja 

nevergaujanti karta. Taiklus pastebėjimas, nes, gyvenant Lietuvoje 

sunku atsiriboti nuo šio neigiamo poveikio. Tokiose šalyse kaip 

Danija, Suomija, Švedija, Vokietija korupcija yra maţiausia ir tai 

siejama su darbo uţmokesčiu. Labiausiai korumpuotos šalys yra 

neturtingos, ţemo ekonominio išsivystymo, su maţais atlyginimais, 

silpnai, nepakankamai veikiančia teisine sistema.  

Apibendrinant galima teigti, kad visi ugdymo metodai ir formos, 

skatinantys mokinius gyventi be korupcijos, yra labai veiksmingi, nes 

jie labai greitai perima teigiamas emocijas, jas įsisąmonina, jos tampa 
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neatskiriama gyvenimo dalimi, jie kuria, mąsto, ieško naujų būdų, kaip 

paţangiau, veiksmingiau susidoroti su šiuo neigiamu gyvenimo 

padariniu. Kiekvienas veiksmas mokinį įtraukia tokia jėga, kad jie 

tampa neatskiriama kovos su korupcija dalimi, nes mokiniai pamato, 

kaip pagerėtų kiekvieno jų gyvenimo kokybė, kai nebereikėtų bijoti, 

galvoti, bandyti, taikytis prie nusistovėjusios netvarkos, prie jiems 

primestos piktţaizdės, su kuria reikia kovoti kasdien, nuolatos. Turi 

būti jų pareiga, jų siekiamybė, tik reikia išlaikyti tvirtą piliečio poziciją 

ir pasakyti – ne!  Ne –  tokiam gyvenimui, ne –  stabilumo ir gerovės 

klestėjimo griaunančiai jėgai! 

 

 

Egidijus Papečkys,  

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus specialusis agentas patarėjas 

 

NEPRIEKAIŠTINGA REPUTACIJA 

 

Reputacija – tai individo refleksija visuomenėje. Jau  

pirmykštėje bendruomenėje buvo vertinamas kiekvieno jos nario 

elgesys (palaidas, asketiškas, sukčiaujantis, sąţiningas ir kt.), slapti 

polinkiai, pomėgiai, nusiţengimai ir t.t. Vystantis visuomenei, 

asmenims daug plačiau ir intensyviau migruojant, reputacija tapo 

vizitine kortele. Naujai atvykusį neretai atsivydavo ir jo netinkamos ar 

nusikalstamos veikos šleifas. Ir atvirkščiai, gera reputacija padėdavo 

lengviau ir greičiau įsikurti naujoje vietoje. Atsirado tokie terminai 

kaip politinė, komercinė reputacija. Kaip anksčiau, taip ir dabar, tam 

tikrais atvejais prarasti reputaciją buvo tolygu socialiai mirti. Atsiradę 

visa apimantys socialiniai tinklai šią problemą dar labiau paaštrino. 

Neveltui egzistuoja netgi reputacijos valdymo internete paslauga.  

Valstybės tarnyboje negalime pasikliauti nei vien tik dešimčia 

Dievo įsakymų, nei bobučių kalbomis grįsta reputacija. Valstybės 

valdymas remiasi teisės normomis, todėl ir reikalavimai valstybės 

tarnautojo reputacijai yra reglamentuoti. Taip atsirado terminas 

nepriekaištinga reputacija. Tiesa, skirtinguose teisės aktuose šis 

terminas apibrėţiamas skirtingai. Pvz., Valstybės tarnybos įstatyme, 

viename svarbiausių valstybės tarnybą reglamentuojančių dokumentų, 

nepriekaištingos reputacijos apibrėţimui skirtas 3
1
 straipsnis - 

Valstybės tarnautojo nepriekaištinga reputacija. Jis labai įdomiai 
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suformuluotas – straipsnyje išaiškinama ne koks asmuo gali būti, o kas 

negali būti  laikomas nepriekaištingos reputacijos. Be abejo, negali būti 

laikomas nepriekaištingos reputacijos asmuo, pripaţintas kaltu dėl 

nusikaltimo padarymo, atleistas uţ įvairius tarnybinius nusiţengimus 

bei pripaţintas padaręs tarnybinį nusiţengimą, uţ kurį turėtų būti skirta 

tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Pastebėtina, kad čia įvesta 

viena svarbi išlyga – išnykus teistumui arba praėjus 3 metams nuo 

nuobaudos paskyrimo, priklausomai nuo aplinkybių, išvardytų 

atskiruose minėto straipsnio punktuose, asmuo vėl tampa 

nepriekaištingos reputacijos.  

Panašūs reikalavimai nepriekaištingai reputacijai keliami ir 

kituose teisės aktuose. Pvz., teisėjų, prokurorų, notarų, antstolių 

nepriekaištingos reputacijos reikalavimai surašyti jų profesinės etikos 

kodeksuose. Reikalavimai advokatų nepriekaištingai reputacijai 

išdėstyti Advokatūros įstatymo 8 str. Šio straipsnio 4) punkte dėme 

reputacijai pripaţįstamas ir piktnaudţiavimas alkoholiu, 

psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis 

medţiagomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. reikalavimai 

nepriekaištingai reputacijai dar papildyti punktais, kuriuose numatoma, 

kad nepriekaištingos reputacijos asmenimis negali būti laikomi 

asmenys, paţeidę Lietuvos Respublikos politikų ir valstybės tarnautojų 

elgesio kodeksų normas. 

Rodos, reikalavimai labai grieţti ir aiškūs. Deja, gyvenime 

neretai nutinka taip, kad oficialiai reputacija yra nepriekaištinga, tačiau 

ji yra ... prieštaringa. Būtent tokį terminą naudoja Lietuvos 

ţiniasklaida, vengdama galimų teisinių pasekmių, kieno nors reputaciją 

pavadinus „sutepta―, „priekaištinga― ir pan. 

JAV ir Vakarų Europos šalyse, turinčiose gilias demokratines 

tradicijas, į skandalą pakliuvęs ir reputaciją susitepęs asmuo nėra 

toleruojamas visuomenėje. Ten neuţtenka pamojuoti paţyma apie 

nepriekaištingą reputaciją. Tokio asmens nepriims į uţdarus klubus, 

neįtrauks į rinkiminius savivaldos ar parlamento sąrašus. Lietuvoje gi 

visuomenės nuostatos visiškai priešingos. Asmuo, kuris yra 

nepriekaištingos, bet kartu ir prieštaringos reputacijos – mūsų 

gyvenimo kasdienybė. Retą kurį tenkins šalia gyvenančios kokios nors 

prieštaringos reputacijos „pupytės―, rengiančios triukšmingus 

vakarėlius. Tačiau daţną nudţiugins prieštaringos reputacijos politiko, 

tarnautojo ar verslininko kaimynystė. Tokiems kaimynams maloniai 

šypsomasi, skatinami draugauti vaikai, kartu kepami šašlykai ir 
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kviečiama švęsti šeimos švenčių. Mes juos gerbiame, uţ juos 

balsuojame. Pvz., 2015 m. savivaldos rinkimuose dalyvavo net 266 

teisti kandidatai. Didţiosiose partijose tokių asmenų yra šiek tiek 

daugiau nei 1-2 %, tuo tarpu tarp save išsikėlusių asmenų net 16,67% - 

teisti.  

Tačiau padėtis nėra beviltiška. Ir ji sparčiai keičiasi. Auga nauja 

karta, su visiškai naujomis pilietinėmis nuostatomis ir pozicijomis. Ir ši 

karta yra nepalyginamai atsparesnė korupcijai bei socialiai 

atsakingesnė. Nuolat peikiama mokykla, nuosekliai taikydama įvairias 

pilietinio brandumo ir antikorupcijos programas, pasiekė daugiau, nei 

buvo galima tikėtis. Neįmanoma įtvirtinti antikorupcinių principų, 

nesuformavus pilietiškai brandţios asmenybės. Šie jaunuoliai, 

šiandieniniai ir vakarykščiai mokiniai, yra mūsų valstybės ateitis. Ir ši 

ateitis bus tikrai nepriekaištingos reputacijos. 
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