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INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 

Tyrimo tikslas: ištirti, pagal kokius kriterijus Lietuvos gyventojai sprendžia, ar savivaldybės yra atviros ir 
linkusios bendradarbiauti su vietos gyventojais, kokią informaciją, jų nuomone, savivaldybės institucijos 
turėtų teikti viešai, ir pagal ką gyventojai  sprendžia, ar jų savivaldybė dirba gerai ir efektyviai. 
 
Pirmojo tyrimo etapo metu buvo atliktos dvi fokusuotos grupinės diskusijos su savivaldybių, 
nevyriausybinio sektoriaus, bendruomenių atstovais. Diskusijų metu gauta informacija padėjo TILS  
geriau suprasti tiriamą problemą, ji taip pat buvo panaudota kuriant klausimyną.  
 
Antrojo etapo metu padaryta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa standartizuotu betarpišku 
interviu būdu. Tyrime naudotas daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės atrankos metodas. Šis 
atrankos metodas užtikrina duomenų reprezentatyvumą, t. y. kiekvienas šalies namų ūkis turi vienodas 
galimybes būti apklaustas ir atrankinė visuma pagal tikslinius kriterijus atitinka generalinę visumą. Iš 
viso apklausoje dalyvavo 1005 gyventojai, jų amžius – 18 – 75 metai. 
 
Gyventojų apklausą 2014 m. liepos 17-24 d. atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė 
„Spinter tyrimai“. Tyrimą organizavo „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS).  
 
Tyrimą finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) Programa.  



INFORMACIJOS APIE GALIMYBES DALYVAUTI SAVIVALDYBĖS  
KLAUSIMŲ SVARSTYME PAKANKAMUMAS (%) 
 
Ar Jums pakanka informacijos apie tai, kaip galite dalyvauti klausimų svarstyme savivaldybėje ir 
pateikti savo pasiūlymus?  

N=1005 

Taip, informacijos 
pakanka

26%

Ne, informacijos 
nepakanka

49%

N/N
25%

                    



PASITENKINIMAS SAVIVALDYBĖS TEIKIAMA INFORMACIJA  
APIE SAVO VEIKLĄ (%) 
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*Galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100% 

Ar Jums pakanka informacijos, kurią savivaldybė teikia atsiskaitydama už savo veiklą? 

Visiškai pakanka
4%

Pakanka
30%

Nepakanka
28%

Visiškai nepakanka
23%

N/N
15%



TINKAMOS SAVIVALDYBĖS ATSISKAITYMO GYVENTOJAMS  
UŽ SAVO VEIKLĄ PRIEMONĖS (%) 
 
 

*Galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100% 

Ką, Jūsų nuomone, savivaldybė turėtų daryti, kad tinkamai atsiskaitytų gyventojams už savo veiklą?  

44

34

28

26

23

22

16

15

14

1

4

Teikti veiklos ataskaitas, kurios būtų pateiktos parašytos „žmonių“ (ne biurokratine) 
kalba, suprantamos

Viešinti, kokie konkrečiai darbai buvo pradėti arba tęsti kadencijos metu ir
informuoti apie progresą

Savo tinklalapyje detaliai skelbti visas pajamas ir išlaidas

Viešinti iš gyventojų gaunamus pasiūlymus ir savivaldybės atsaką į juos

Meras ir tarybos nariai ataskaitose turėtų susieti rinkiminės programos nuostatas
(pažadus) bei faktiškai padarytus darbus

Planuojami ir vykdomi viešieji pirkimai, pirkimų laimėtojai ir pirkimų sutartys

Svetainėje skelbti visas savivaldybės politikų ir savivaldybės darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaracijas

Viešinti visą savivaldybei priklausantį ir nuomojamą turtą,  skelbti nuomos kainas,
nuomos laikotarpį

Viešinti visas savivaldybės darbuotojų arba vietos politikų darbo metu gautas
dovanas

Kita

N/N

N=1005 



SAVIVALDYBĖS DARBO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI (%) 
 

Pagal kokius kriterijus Jūs asmeniškai vertinate savivaldybės darbo kokybę? 
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19

14

0,2

6

Pagal viešųjų paslaugų (pavyzdžiui, darželių, mokyklų, šiukšlių tvarkymo,
gatvių priežiūros ir kt.)  kokybę

Pagal savivaldybės politikų rinkiminių pažadų įgyvendinimą

Pagal savivaldybės viešai pateikiamos informacijos kiekį

Pagal tai, kiek savivaldybė bendrauja su gyventojais, kiek juos įtraukia į

sprendimų priėmimą
Pagal tai, kiek atsižvelgiama į gyventojų pasiūlymus svarstant

savivaldybei svarbius klausimus

Pagal atsidarančių kavinių / parodų / koncertų / kitų renginių skaičių

Pagal korupcijos skandalų, susijusių su savivaldybės darbuotojais, skaičių

Pagal mero( - ės) asmenines savybes ir / arba viešus jo / jos pasisakymus

Kita

N/N
*Galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100% 



SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS POREIKIS (%) 
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*Galimi keli atsakymai; 

suma viršija 100% 

Kokią savivaldybės informaciją Jums kaip piliečiui būtų svarbu žinoti? 
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Informacija, susijusi su savivaldybės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, viešųjų
vietų tvarkymų planai, šiukšlių išvežimas, darželių, mokyklų priežiūra, kt.)

Kokia yra savivaldybės skola ir to priežastys

Ką konkrečiai savivaldybė daro mažindama korupciją

Ką savivaldybė daro su iš gyventojų gautais pasiūlymais,  į ką konkrečiai
atsižvelgia ar neatsižvelgia ir kodėl

Planuojami ir vykdomi viešieji pirkimai, pirkimų laimėtojai ir pirkimų sutartys

Visų interesų grupių, su kuriomis susitinka vietos politikai ir savivaldybės
darbuotojai, sąrašas, jų raštu arba žodžiu pateiktus pasiūlymus savivaldybei

Prie kokių klausimų svarstymo galite prisijungti ir išreikšti savo nuomonę

Savivaldybės tarybos narių individualių balsavimų rezultatai

Visus savivaldybės skiriamus asmenis į savivaldybės įmones ir savivaldybės
valdomas įmones bei jų pasirinkimo priežastis

Kita

N/N



INFORMACIJOS APIE SU SAVIVALDYBE BENDRAUJANČIAS  
INTERESŲ GRUPES POREIKIS (%) 
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Ar norėtumėte žinoti, su kokiomis interesų grupėmis (verslo atstovais, vyriausybinių ir nevyriausybinių 
organizacijų) susitinka vietos politikai ir savivaldybės darbuotojai? 
 

15

7

4

15

7

45

8

Taip, žinau šią informaciją iš žiniasklaidos

Taip, žinau šią informaciją iš draugų, pažįstamų

Taip, žinau šią informaciją iš savivaldybės tinklalapio

Taip, norėčiau,  tačiau niekada nesu tokios

informacijos ieškojęs(-usi)

Taip, norėčiau, tačiau tokios informacijos
savivaldybės tinklalapyje nesu radęs(-usi)

Ne, man tai nėra svarbu

N/N

ŽINO: 26% 

NORĖTŲ ŽINOTI: 22% 



DALYVAVIMAS SVARSTANT SAVIVALDOS KLAUSIMUS (%) 
 

Taip, esu dalyvavęs 
5%

Ne, nesu dalyvavęs, 
tačiau norėčiau

13%

Ne, nesu dalyvavęs ir 
nenorėčiau

78%

N/N
4%

Ar esate dalyvavęs savivaldybės organizuotose viešose konsultacijose su gyventojais, kurių metu 
savivaldybėje buvo svarstomi įvairūs savivaldos klausimai? 

N=1005 



WWW.TRANSPARENCY.LT 

www.facebook.com/tilietuva 

 


