
  

Gyventojų nuomonę apie galimą korupcijos paplitimą Kauno m. savivaldybėje patvirtina 

patys dirbantieji 

 

  2008 metų pabaigoje   KTU socialinių tyrimų laboratorija, vadovaujama prof. habil. dr. G. 

Merkio atliko sociologinį tyrimą „Kauno miesto savivaldybės skyrių, padalinių ar savivaldybei 

pavaldžių įmonių vadovų arba pavaduotojų nuomonė apie korupcijos paplitimą, įvertinant asmeninę 

patirtį“.  Atliktų apklausų dėka, galima palyginti kauniečių nuomonę su savivaldybės darbuotojų ar 

jai pavaldžių įmonių vadovų nuomone apie galimą korupcijos paplitimą.  

 Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Kaminskas nuo 2007 metų intensyviai inicijuoja 

tyrimus, apklausiant Kauno miesto gyventojus, savivaldybės darbuotojus. Tikrinama gyventojų 

nuomonė apie galimus korupcijos atvejus, išviešinant galimas korupcijos apraiškas. 

 Tyrime buvo siekiama ištirti Kauno miesto savivaldybės skyrių, padalinių ar savivaldybei 

pavaldžių  įmonių vadovų arba pavaduotojų nuomonę apie galimą  korupcijos paplitimą, įvertinant 

asmeninę patirtį. Apklausus Kauno miesto savivaldybės skyrių padalinių ar savivaldybei pavaldžių 

įmonių vadovus arba pavaduotojus paaiškėjo, kad korumpuotais yra laikomi AB “Kauno 

autobusai“, Statybos skyrius, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, AB „Autrolis“, Statybos leidimų ir 

infrastruktūros skyrius, Gyvenamo fondo administravimo skyrius, Plėtros programų valdymo 

skyrius. Mažiausiai korumpuotais laikomi šie skyriai: Komunalinio ūkio skyrius,  AB „Kauno 

energija“, Urbanistikos skyrius, Nuosavybės teisių atkūrimo skyrius, Kultūros paveldo skyrius. 

 Atsakymų į klausimą „Ar išvardintuose padaliniuose yra prielaidos korupcijai?“ 

pasiskirstymas parodė, jog net 96,8 proc. apklaustųjų nurodė Statybos leidimų ir infrastruktūros 

skyrių, kad ten yra didžiausios prielaidos korupcijai. Labai nedaug atsilieka Gyvenamo fondo 

administravimo skyrius ir Statybos skyrius, atitinkamai 93,5 proc. ir 90,3 proc. 90,3 proc. 

apklaustųjų mano, kad Licensijų ir paslaugų skyrius turi prielaidų korupcijai. Daugiausiai 

apklaustųjų prielaidų korupcijai nemato Vaikų teisių apsaugos tarnyboje 80,7 proc. 

 Viešosios nuomonės ir tyrimų kompanija UAB „Factus“ atlikta gyventojų apklausa 2007 m. 

parodė, jog žmonės labai panašiai vertina korupcijos paplitimą ir išskiria beveik tuos pačius skyrius, 

kuriuose, jų nuomone, yra daugiausiai galimos korupcijos.  

 Gyventojų buvo klausiama, kam ir kur jie davė kyšį. Daugiausiai gyventojų kyšius davė 

Statybos skyriui, Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriui, Gyvenamojo fondo administravimo 

skyriui bei Turto skyriui. Gyventojai teigė nedavę kyšio kultūros paveldo skyriui. Mažiausiai tarp 

skyrių, kuriems buvo duodami kyšiai buvo minima UAB „Kauno švara“, Plėtros programų valdymo 

skyrius, AB „Kauno energija“.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertų nuomonė apie tai ar išvardintuose skyriuose yra prielaidos korupcijai, vertinant nuo 

1 – tikrai nėra, 6 – tikrai yra.  N=32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno gyventojų nuomonė: Dalykinis kyšininkavimo paplitimo indeksas, vertinant nuo 1 – 

nedavė kyšio, 2 –davė kyšį. N=1054 
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