
ĮVADAS 

 

 

Tyrimo tikslas – įvertinti Kauno miesto gyventojų anoniminės informacijos teikimo apie korupcijos 

atvejus aktyvumą bei pasitikėjimą tą informaciją gaunančia Kauno miesto savivaldybės tarybos 

Antikorupcijos komisija ir jos darbo efektyvumu. 

 

Tikslinė grupė – Kauno miesto gyventojai (18 metų ir vyresnių), ne mažiau kaip 410 respondentų. 

 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Įvertinti, ar Kauno miesto gyventojai išskiria (suvokia) save kaip visuomeniškai aktyvią 

socialinę grupę; 

2. Išsiaiškinti anoniminės informacijos teikimo aktyvumą; 

3. Ištirti Kauno miesto gyventojų pasitikėjimą anoniminę informaciją gaunančia  Kauno miesto 

savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija; 

4. Nustatyti, kaip Kauno miesto gyventojai vertina anoniminės informacijos teikimo efektyvumą. 

 

Tyrimui naudoti metodai: 

 Anketinė apklausa – vykdytojo parengtas ir su užsakovu suderintas klausimynas; 

 Atsitiktinė tikimybinė atranka, kuomet kiekvieno objekto tikimybė pakliūti į atranką yra 

vienoda; 

 Tyrimo metu gautų duomenų statistinė analizė – tyrimo duomenys apdoroti Excel ir SPSS 

13.0 programomis. 

 

Tyrimo klausimyną sudaro 16 pagrindinių klausimų ir 5 klausimai skirti sociodemografinėms 

respondentų charakteristikoms įvertinti (žr. priedą).  

Apklausa atlikta 2008 m. gruodžio 5 – gruodžio 10 dienomis. 

Vykdant apklausą naudotas tiesioginio interviu (angl. Face-to-face) metodas, kurio metu respondentus 

apklausė ir klausimyną pildė specialių apmokymų kursą išklausę 14 “Factus Dominus” apklausėjų. 

Specialių mokymų metu, buvo aptarti atrankos atlikimo principai, pristatomas tyrimo metodas. 

Apklausėjai išklausė bendrą kursą apie sudarytą klausimyną, kiekvienam jų buvo įteikta atmintinė apie 



tai. Jie taip pat buvo mokomi pildyti klausimyną, surasti klaidas netaisyklingai užpildytose anketose.  

 

Tyrime dalyvavo 412 atsitiktinai atrinktų Kauno miesto gyventojų, iš jų 46 proc. vyrų ir 54 proc. 

moterų. Respondentų amžiaus vidurkis yra 48 metai.  

 

 

2008 metų gruodį viešosios nuomonės ir tyrimų kompanija „Factus“ atliko tyrimą „Kauno miesto gyventojų pasitikėjimas 

anoniminės informacijos teikimo efektyvumu“.  Buvo nustatyta, kad Kauno m. 12,1 proc. gyventojų pasisakė, jog 

žinomiausias Antikorupcijos komisijos darbas buvo „Kauno arenos projektavimo, statybos ir eksploatavimo konkursas“. 

 

Buvo siekiama išsiaiškinti Kauno miesto gyventojų pasitikėjimą tik vienos tai yra Antikorupcijos komisijos ir jos darbo 

efektyvumo vertinimą. Kitos Kauno m. savivaldybėje veikiančios komisijos nebuvo analizuojamos.  74,5 proc. gyventojų 

mano, kad per metus Antikorupcijos komisija gauna mažiau nei 50 skundų. Tačiau 44,9 proc. respondentų mano, kad dalies 

anoniminių skundų Komisija visiškai nenagrinėja dėl įvairių priežasčių, tokių kaip partinio vertinimo prizmė, 

biurokratizmas bei šališkumas.  

 
Respondentų nuomonių pasiskirstymas pagal Antikorupcinės komisijos 2008 m. gautų bei svarstytų anoniminių 

skundų kiekio vertinimą, proc. 

 

 

Atlikus išsamų tyrimą paaiškėjo, jog Kauno miesto gyventojai Antikorupcijos komisijos veiklą vertina gana palankiai ir tiki, 

jog komisija pajėgi efektyviai kovoti su korupcija Savivaldybėje. Gyventojų nuomone, pradėjus veikti Antikorupcijos 

komisijai korupcijos Savivaldybėje sumažėjo.  



 
 Antikorupcinės komisijos veiklos vertinimas, proc. 

 

Kauniečiams geriausiai žinoma galimybė palikti raštišką pranešimą Savivaldybės fojė esančioje tam skirtoje dėžutėje, šiuo 

būdu jie dažniausiai ir naudojasi. Mažiausia gyventojų dalis žinojo apie galimybę Antikorupcijos komisijai anonimiškai 

parašyti elektroninį laišką. Taip pat galimi būdai pranešti apie korupcijos atvejus yra: skambinti telefonu ir užpildyti 

anoniminę pranešimo formą. Tačiau 28,4 proc. kauniečių mano, jog anonimiškai pateikta informacija apie korupciją nėra 

patikima.  

Ar žinomos galimybės pranešti anonimiškai apie korupcijos atvejus, proc. 

 
Žinau ir 

naudojausi 
Žinau, bet 

nesinaudojau 
Nežinau  

1. Raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės fojė (Laisvės 
al. 96) esančioje 99-toje dėžutėje 

1,7% 36,4% 61,9% 

2. Paskambinus telefonu (8~37) 22 16 40 (sumontuota 
įranga su autoatsakikliu įrašo iki 20 min. pokalbį) 

0,5% 30,1% 69,4% 

3. Elektroniniu paštu antikorupcine.komisija@kaunas.lt 
 

0,2% 26,7% 73,1% 

4. www.kaunas.lt užpildant anoniminio pranešimo formą 
(kurią galima rasti Antikorupcijos komisijos rubrikoje) 

0,7% 27,9% 71,3% 

 

Antikorupcijos komisijos pirmininkas  beveik pusės gyventojų nurodomas  R. Kaminskas. Šis vertinimas parodo, kad 

komisijos pirmininkas siekia rezultato išsiaiškinant galimus korupcinius reiškinius. 



 
 Antikorupcijos komisijos pirmininko žinomumas, proc. 

 

Antikorupcijos komisijos darbų žinomumas 

Respondentai vardijo tokius realius ir išgalvotus Komisijos darbo rezultatus: 

1. Kauno arenos projektavimo, statybos ir eksploatavimo konkursas (12,1%) 

2. Aleksoto prietilčio mazgo statybos (8,6%); 

3. Marvelės gatvės rekonstrukcija (7,8%); 

4. S. Dariaus ir S. Girėno oro uosto pertvarkymas (6,3%); 

5. Laikinojo tualeto pastatymas šalia Kauno pilies (5,3%); 

 

 

Išvada: 

Kauniečiai domisi vykstančiais procesais ir galimais korupcijos reiškiniais. Tyrimas parodė, gyventojai 

mano, kad antikorupcijos komisija skundų gauna gerokai mažiau nei tai yra iš tiesų, kasmet jų yra 

gaunama apie 142. Tai leidžia daryti kelias išvadas, viena kad žmonės yra socialiai aktyvūs ir atsakingi, 

kita, kad antikorupcijos komisija kelia pasitikėjimą tarpe kauniečių. 


