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 U A B  " G A T V I Ų  A P Š V I E T I M A S "  D A R B U O T O J Ų  T O L E R A N C I J O S  K O R U P C I J A I  
I N D E K S O  T Y R I M A S  
 

2021 m. spalio 15 d. – 2021 m. spalio 22 d. laikotarpiu buvo vykdoma UAB „Gatvių apšvietimas“ (toliau 

– Bendrovė) darbuotojų anoniminė apklausa, kuria buvo siekiama nustatyti Bendrovės darbuotojų 

tolerancijos korupcijai indeksą, t. y. buvo siekiama atskleisti koks yra Bendrovės darbuotojų požiūris į 

korupciją bei koks Bendrovės darbuotojų santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis.   

Tyrimas atliekamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. 

sprendimu Nr. T2-136 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 metų korupcijos 

prevencijos programa, įgyvendinant minėtos programos priemonės plano 2.5.1. priemonę. Tyrimą 

atliko Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Skaistė Manleikienė.  

Anoniminė tyrimo anketa buvo pateikta visiems Bendrovės darbuotojams (2021 m. spalio pradžioje 

dirbo 33 darbuotojai), nepriklausomai, ar vykdomos korupcijos prevencijos priemonės yra aktualios ir 

yra susijusios su jų tiesioginiu darbu. Apklausoje sudalyvavo 28 Bendrovės darbuotojai. Popierinės 

anketos anonimiškai buvo sumestos į pašto dėžutę. Klausimynas sudarytas anonimiškumo principu, 

gauti duomenys pateikiami tik statistiškai apibendrinti.  Anketa buvo sudaryta iš 16 klausimų, 2 

klausimai susiję su informacija apie respondentų darbo trukmę Bendrovėje, amžių. Kiti 12 klausimų, 

susiję su apklausiamųjų požiūriu į korupciją ir korupcijos prevenciją, 2 atviri klausimai, vienas iš jų 

skirtas norintiems pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. 

Bendrovės darbuotojų aktyvumas: 

2021 m. iš 33 darbuotojų anketas užpildė 28 darbuotojai, tai yra 84,85 %. 

2020 m. iš 27 darbuotojų anketas užpildė 23, tai yra 85 %. 

 

Respondentų amžius 

 

Apklausoje daugiausia dalyvavo  

respondentų nuo 51 m. iki 60 m. (32 %, 

t.y. 9 darbuotojai) bei respondentų nuo 

31 m. iki 40 m. (29 %, t.y. 8 darbuotojai). 

4 darbuotojai (14 %) amžiuje nuo 41 m. 

iki 50 m. ir 5 darbuotojai (18  %) nuo 61 

m. ir daugiau. Vienas darbuotojas 

jaunesnis nei 30 m. bei vienas 

respondentas nenurodė, kokiai amžiaus 

grupei priklauso. 
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Respondentų darbo stažas Bendrovėje 

 

 

29 % apklausoje dalyvavusių 

respondentų dirba Bendrovėje 

daugiau nei 15 m. Taip pat 29 % 

Bendrovėje dirba nuo 2 iki 5 m. Iki 1 

metų dirbančių respondentų 

apklausoje dalyvavo 21 %. Nuo 6 m. 

iki 10 m. bei nuo 11 m. iki 15 m. 

pasiskirstė sekančiai 11 % ir 7 %. 

Vienas asmuo nepažymėjo, koks jo 

darbo stažas Bendrovėje. 

 

D A R B U O T O J Ų  P O Ž I Ū R I S  Į  K O R U P C I J Ą  B E I  K O R U P C I J O S  P E R E V E N C I J A  
 

Ar žinote kas yra korupcija? 

2021 m. 

 

2020 m.  

 

Net 100 % apklausoje dalyvavusių 

respondentų žino, kas yra 

korupcija.  

2020 m. 96  % apklausoje dalyvavę 

darbuotojai atsakė, kad žino, kas 

yra korupcija. 
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Koks Jūsų požiūris į korupciją? 

 

Iš rezultatų matome, kad visi 

darbuotojai, t.y. 100 % 

respondentų dalyvavusių 

apklausoje teigia, kad 

korupcija neigiamai veikia 

visuomenę ir šalies 

ekonomiką. Tai parodo, kad 

darbuotojai yra informuoti ir 

yra susidarę požiūrį apie 

korupciją.  

Įvertinkite UAB „Gatvių apšvietimas“ korupcijos pasireiškimo tikimybės lygį. 

 

 

Iš pateiktų duomenų matosi, kad 

net 89 % (25 darbuotojai) atsakė, 

kad Bendrovėje korupcijos 

pasireiškimo tikimybės lygis yra 

žemas. 7 % respondentų (2 

darbuotojai) nurodo, kad 

Bendrovėje yra vidutinė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė ir tik vienas 

darbuotojas, t.y. 4 % mano, kad 

Bendrovėje yra aukštas korupcijos 

pasireiškimo lygis. 

 

Kaip Jūs manote, ar Jūsų darbovietė yra paveikta Korupcijos? 

 

100 % darbuotojų, dalyvavusių 

apklausoje mano, kad Bendrovė 

nėra paveikta korupcijos. 
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Ar Jūs žinote, kam reikia pranešti apie korupcijos atvejį? 

 

 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 

100 % darbuotojų, dalyvavusių 

apklausoje žino, kam pranešti 

apie korupcijos atvejį.  Galima 

daryti prielaidą, kad Bendrovės 

darbuotojai yra gerai informuoti 

dėl galimybių pranešti apie 

korupcijos atvejus. 

 

Kur reikėtų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejus? 

 

 

Kadangi tai buvo atviras 

klausimas, darbuotojai patys 

nurodė, kam praneštų apie 

korupcijos atvejį.  

Išanalizavus pateiktus duomenis, 

galima teigti, kad dauguma 

darbuotojų žino, kam reikia 

pranešti apie korupcijos atvejus: 

11 asmenų kerptųsi į STT, 8 

asmenys – už korupciją 

atsakingam asmeniui. Nors ir 100 

% darbuotojų nurodė, kad žino, 

kam reikia pranešti apie 

korupcijos atvejį, tačiau, net 5 

darbuotojai nenurodė, kam 

praneštų. 
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Kaip vertinate UAB „Gatvių apšvietimas“ informacijos sklaidą apie korupciją? 

 

 

Bendrovės darbuotojai, 

dalyvavę apklausoje gerai 

vertina informacijos sklaidą 

apie korupcijos prevenciją, 

nes net 27 darbuotojai iš 28 

dalyvavusių nurodė, kad 

turi visas galimybes 

susipažinti su informacija 

apie korupciją ir tik vienas 

asmuo neturi nuomonės. 

 

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

 

 

Išanalizavus pateiktus 

atsakymus net 89 % 

Bendrovės darbuotojų 

teigia, kad praneštų apie 

korupcijos apraiškas 

darbe. 11 % nežino, kaip 

pasielgtų ir nė vienas 

darbuotojas nepasisakė, 

kad nepraneštų.  

 

Jei atsakėte „ne, nepraneščiau“ nurodykite priežastį, dėl kurios taip pasielgtumėte. 

Nors ir nė vienas darbuotojas nepažymėjo atsakymo „ne, nepraneščiau“, tačiau pažymėjo, kodėl 

nepraneštų. Vienas asmuo nepraneštų, nes nėra prasmės, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas 

nenuteistų. Du pažymėjo, kad nebūtų įsitikinę, kad tai - korupcijos atvejis. Vienas pažymėjo atsakymą 

„kita“ ir  įrašė, kad tai priklausytų nuo aplinkybių. 
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Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip susidūrę su 

korupcija? 

 

26 respondentai (93 %) pažymėjo, 

kad nėra susidūrę su situacija, kai 

jiems ar jų kolegoms buvo siūlomas 

kyšis ir tik du asmenys atsakė, kad 

jie ar jų kolega buvo susidūręs su 

korupcija. 2020 m. tik vienas asmuo 

pažymėjo, kad buvo susidūręs su 

korupcija. 

 

Ar praneštumėte apie korupcijos atvejį, jei jis būtų susijęs su Jūsų kolega? 

 

 

Nė vienas respondentas 

nepažymėjo, kad jis nepraneštų 

apie korupcijos atvejį, jei jis būtų 

susijęs su jo kolega. Tai leidžia 

daryti išvadą, kad darbo 

santykiai neturi įtakos korupcijos 

pranešimui.  21 % (6 

respondentai) nežino, kaip 

pasielgtų ir 22 asmenys (79 %) 

praneštų apie korupcijos atvejus, 

jei tai būtų susiję su jo kolega. 
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Jei atsakėte „taip“, nurodykite, kam pirmiausia praneštumėte? 

 

 

Daugiausia respondentų apie 

korupcijos atvejį parneštų 

Bendrovės darbuotojui, 

atsakingam už korupcijos 

prevenciją. 7 asmenys praneštų 

elektroniniu paštu 

pranesk@kga.lt. Tai leidžia daryti 

išvadą, kad dauguma Bendrovės 

darbuotojų žino, kad Bendrovėje 

yra asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, bei yra 

anoniminis elektroninis paštas, 

kuriuo asmuo gali pranešti.  

Šeši asmenys praneštų tiesiai 

Specialiųjų tyrimų tarnybai. 4 

asmenys nepažymėjo nieko. 

 

Ar per pastaruosius 5 metus esate davę kyšį? 

 

0%

100%

Taip Ne

 

Labai džiuginantis respondentų 

atsakymas, kad net 100 % 

respondentų, dalyvavusių 

apklausoje per 5 metus nėra davę 

kyšio. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pranesk@kga.lt
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I Š V A D O S  
 

Bendrovė verčiasi veikla, kurioje korupcijos tikimybė yra nedidelė. Išnagrinėjus gautus 

rezultatus galima daryti prielaidą, kad dauguma Bendrovės darbuotojų supranta ir yra 

informuoti apie korupcijos neigiamą poveikį visuomenei ir šalies ekonomikai. Remiantis 

tyrimo rezultatais Bendrovės korupcijos pasireiškimo tikimybės lygis yra žemas. Bendrovė 

nėra paveikta korupcijos, darbuotojai yra pakankamai informuoti dėl galimybių pranešti apie 

korupcijos atvejį, Bendrovėje yra vykdomos korupcijos prevencijos priemonės. 

Dauguma Bendrovės darbuotojų pasiryžę pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį, 

nepriklausomai nuo to ar tai būtų susiję su jo kolega. Visi apklaustieji nurodė, jog per 

pastaruosius 5 metus nėra davę kyšio, kas verčia manyti, kad darbuotojai yra atsakingi ir 

sąmoningi piliečiai, netoleruojantys korupcinio pobūdžio veikų. 

Tačiau taip pat darytinos įžvalgos dėl Bendrovės darbuotojų antikorupcinio švietimo tęsimo 

būtinumo, organizuojant periodinius mokymus, bendras diskusijas, vykdant gerosios praktikos 

pavyzdžių viešinimo bei kitas susijusias priemones. 

 


