
AB „Klaipėdos vanduo“ 
tolerancijos korupcijai darbuotojų apklausos rezultatai



Tyrimo tikslas ir duomenys 

• Nustatyti, koks yra AB „Klaipėdos vanduo“ tolerancijos korupcijai
indeksas, t.y. koks darbuotojų bendras požiūris į korupciją, kiek
plačiai paplitęs šis reiškinys bendrovėje ir koks darbuotojų santykis
su korupcinio pobūdžio apraiškomis.

• 2020 m. Iš 354 darbuotojų į anketos duomenis atsakė 52,26 proc.

• rezultatai bus lyginami su 2019 m. duomenimis, kuriuose dalyvavo
20 proc.

• Darbuotojų suinteresuotumo lygmuo dalyvauti apklausoje,
susijusioje su korupcijos prevencija padidėjo 30,26 proc.



Respondentų darbo stažas bendrovėje:

13; 7%

27; 15%

26; 14%

30; 16%

89; 48%

iki 1 metų 1-5 metai 5-10 metų 10-15 metų virš 15 metų



Rezultatai į klausimą:
Jums ar jūsų kolegai buvo siūlytas kyšis ar kitaip buvo darbe 
susidurta su korupcija?

13; 7%

152; 82%

20; 11%

Taip, yra buvę 13

Ne, nėra buvę 145

Klausimo neužpildė 20

IŠVADA:

Tiek 2019 m., tiek 2020 m.

82 procentai respondentų

nebuvo susidūrę su

korupcija darbe.



Rezultatai į klausimą:
Ar praneštumėte, jeigu ateityje Jums ar Jūsų kolegai būtų 
siūlomas kyšis ar kitaip darbe susidurtumėte su korupcija?

132; 71%

50; 27%

3; 2%

Taip

Ne

Klausimo neužpildė

IŠVADA:

• Didžioji dalis apklaustų respondentų - 2019 

m. (80 proc.), 2020 m. (71 proc.) patikino, 

jog susidūrus su korupcija darbe, neliktų 

abejingi ir praneštų.

• Vertintina, jog darbuotojų netolerancija 

korupcijos apraiškoms gana didelė.



Rezultatai į klausimą:
Jeigu sužinote, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlytas kyšis ar kitaip buvo 
darbe susidurta su korupcija, nurodykite, kam apie tai praneštumėte?

5; 3%

71; 38%

63; 34%

7; 4%
4; 2%

35; 19%

Generaliniam direktoriui

Tiesioginiam vadovui

Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją

Specialiųjų tyrimų tarnybai

Žiniaskaidai

Neužpildė anketų

IŠVADA:

• Tiek 2019 m., tiek 2020 m. didžioji 

dauguma respondentų žinotų, kur ir kam 

pranešti apie korupcijos apraiškas;

• Dauguma darbuotojų turi žinių, susijusių su 

korupcija ir tinkai įvertinę situaciją, žinotų 

kur kreiptis.



Rezultatai į klausimą:
Ar esate davęs kyšį?

27; 15%

148; 80%

10; 5%

Taip

Ne

Klausimo neužildė

IŠVADA:

Net 80 proc. respondentų nėra atlikę korupcinio 
pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimo.



Rezultatai į klausimą:
Kam tenka didesnė atsakomybė už kyšio davimą?

6; 3%

16; 9%

124; 67%

35; 19%

3; 2%

Duodančiam kyšį Imančiam kyšį Abiem vienodai Nežinau Neužpildytas klausimas

IŠVADA:

Tiek 2019 m. duomenimis, tiek 2020 m.

duomenimis, 67 proc. respondentų atsakė,

jog atsakomybė už kyšio davimą tenka

vienodai, tiek duodančiam kyšį, tiek

imančiam kyšį.



Rezultatai į klausimą:
Ar AB „Klaipėdos vanduo" egzistuoja nepotizmas?

IŠVADA:

• 2019 m. 63 proc. respondentų į

klausimą, ar egzistuoja AB

„Klaipėdos vanduo“ nepotizmas

atsakė teigiamai;

• 2020 m. tik 34 proc. respondentų

teigiamai atsakė į klausimą dėl

nepotizmo egzistavimo AB

„Klaipėdos vanduo“;

• Beveik per puse sumažėjo

darbuotojų nuomonė dėl nepotizmo

bendrovėje egzistavimo, o tai

laikytina, jog galimai didėja

skaidrumas;
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Rezultatai į klausimą:
Kokia korupcijos forma labiausiai paplitusi AB „Klaipėdos 
vanduo" (galimi keli variantai)

24; 12% 4; 2%

59; 31%

65; 34%

26; 14%

14; 7%

Piktnaudžiavimas užimamomis pareigomis

Kyšininkavimas

Nepotizmas

Nepasireiškia jokia forma

Kita (nežino)

Neužpildė klausimo

IŠVADA:

• 34 proc. respondentų mano, kad AB

„Klaipėdos vanduo“ nėra korupcijos

pasireiškimo (2019 m. 26,8 proc. manė, kad

nėra korupcijos);

• 31 proc. respondentų mano, kad AB

„Klaipėdos vanduo“ vyrauja nepotizmas

(2019 m. 48,2 proc. manė, kad vyrauja

nepotizmas);

• AB „Klaipėdos vanduo“ didėja skaidrumas,

mažėja darbuotojų įtikėjimas dėl nepotizmo

vyravimo.



Rezultatai į klausimą:
AB „Klaipėdos vanduo“ gali pasireikšti korupcija šiose srityse 
(galimi keli variantai):

IŠVADA:

• Lyginant su 2019 m., 4 proc. išaugo respondentų,

manančių, kad korupcija AB „Klaipėdos vanduo“

didžiausia viešųjų pirkimų vykdyme;

• Techninių dokumentų parengime, projektų ir

planavimo dokumentų derinime skaičius išliko beveik

toks pat, kaip 2019 m. (15,7 proc.);

• Vartotojų kontrolėje, anot respondentų, korupcijos

procentas sumažėjo 7 procentais, lyginant su 2019

m. duomenimis;

• Teikiamų paslaugų perskaičiavime, anot

respondentų, korupcijos lygis sumažėjo 1,8 proc.

• Vandentvarkos infrastruktūros sektoriuje, manymas,

kad korupcija egzistuoja, padidėjo 8 proc. lyginant su

2019 m. duomenimis;

74; 30%

39; 16%

22; 9%22; 9%

48; 20%

39; 16%

Viešųjų pirkimų vykdyme

Techninių dokumentų parengime, projektų ir planavimo dokumentų derinime

Vartotojų kontrolėje

Teikiamų paslaugų apimčių (suvartoto vandens kiekio) perskaičiavime

Vandentvarkos infrastruktūros įrengimo techninėje priežiūroje ir statybos užbaigime, naujų
vartotojų prijungime

Neužpildė klausimo



Rezultatai į klausimą:
Ar norėtumėte dalyvauti antikorupciniuose mokymuose?

46; 25%

135; 73%

4; 2%

Taip Ne Neužpildė klausimo

IŠVADA:

• 2019 m. 65,2 proc., o 2020 m. 73 proc. nenori dalyvauti

antikorupciniuose mokymuose;

• 2019 m. 34,8 proc., o 2020 m. 25 proc. respondentų

norėtų dalyvauti antikorupciniuose mokymuose;

• Darytina išvada, kad darbuotojams mažėja poreikis

dalyvauti tokio tipo mokymuose.



Ačiū už dėmesį!

Apklausą atliko ir rezultatus apibendrino:

Inga Vasiliauskienė

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

2020-10-14


