
Centro partija - tautininkai 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Griežtinsime įstatymus, kad už korupciją nebūtų skiriamas tik kalėjimas, o ne lygtinės 

bausmės ir baudos. Atgrasymas nuo korupcijos realiomis laisvės atėmimo bausmėmis įskaitant 

aukščiausius šalies politikus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Kiekvieną ketvirtį 

kviesimės STT vadovą, kad pateiktų duomenis kiek tyrimų atiduotą teismui ir kviesimės teismų 

tarybos pirmininką, kad pateiktų duomenis, kiek apkaltinamųjų nuosprendžių paskelbta 

korupcijos bylose ir kokios bausmės skirtos. Jeigu matysime, kad įstatymai dar nepakankamai 

griežti kyšininkams ir teisėjai leidžia jiems išsisukti - dar labiau griežtinsime įstatymus.  

 

2 tikslas: Viešųjų pirkimų kontrolės stiprinimas. Tiek prevencinis - kai iš anksto renkama 

imunitetinė informacija apie viešųjų pirkimų dalyvių sąsajas su politikais. Ir auditas po to kai 

pirkimai jau atlikti analizuojant kur pasireiškė didžiausios grėsmės ir kur valstybė prarado 

daugiausiai pinigų. Sprendimai tokių spragų užkardymui. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Kas ketvirtį Viešųjų 

pirkimų tarnyba ir Valstybės kontrolė atsiskaito pateikdami ataskaitą, kurioje pateikiami 

konkretūs skaičiai kaip mūsų priemonės suveikė: kiek “nepatikimų” dalyvių buvo neprileisti 

prie viešųjų pinigų ir kiek po audito buvo įtraukti į juodąjį sąrašą taip blokuojant jų tolesnį 

dalyvavimą. Uždrausime įkūrus naują firmą vėl dalyvauti pirkimuose nepatikimiems 

asmenims.  

 

3 tikslas: Visiškai panaikinti visų politikų ir teisėjų neliečiamybę, kad su korupcija kovojančios 

operatyvinės tarnybos galėtų laisvai pradėti tyrimus sekti ir sulaikyti visus asmenis kurie ima 

kyšius ir jie nebūtų saugomi imunitetų  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Suskaičiuosime, 

kiek korumpuotų politikų, teisėjų ir kitų valdžios atstovų bus sučiupti kyšininkaujantys. 

Neabejojame, kad dvigubai daugiau jų sulaukys ir demaskuos STT negu dabar, o gal ir trigubai.  

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  



 

Viską viešinti. Kodėl leidžiate pasirinkti tik vieną variantą? 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

1. Balsavimai Seime dėl teisėjų ir kitų korumpuotų asmenų neliečiamybės panaikinimas 

balsuojant po generalinio prokuroro kreipimosi; 

2. STT galių sustiprinimas įstatymais; 

3. Konstitucinio teismo sprendimas dėl to, kad teisėjai negali turėti absoliučios 

neliečiamybės kai tiriama jų korupcinė veikla 

 

 

Darbo partija 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Maksimalus skaidrumas viešuosiuose pirkimuose. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Viešųjų pirkimo 

procedūros trukmė ir teisminių ginčų skaičius, kurie turėtų ženkliai sutrumpėti.  

Eliminavus korupcines apraiškas, panaikinant galimybes skirti papildomus balus už 

""rašinėlius"", sutrumpės ir supaprastės pirkimo procedūrą. Tai atlikus, lieka tik techniniai/ 

finansiniai vertinimai, tokiu būdu minimalizuojamos galimybės teisminiams ginčams. 

 

2 tikslas: Aiškus lobistinės veiklos reglamentavimas ir jos įgyvendinimas.  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Lobizmas yra puiki 

ir šalį į priekį varanti iniciatyva. Deja, iki dabar, į tai yra žiūrima pro korupcijos ir siaurų interesų 

prizmę. Maksimalus viešumas ir aiškus teisinis reglamentavimas, leistų interesų grupėms 

viešai ir skaidriai siekti savo tikslų. Lietuvoje lobizmas siejamas tik su verslo lobizmo, tačiau 

visuomeninis lobizmas, kuriuo būtų siekiama visuomenei naudingų sprendimų pas mus yra 

labai silpnas.  



Visuomeninio lobizmo sėkmė - visuomenės interesams atstovaujančių  pelno nesiekiančių  

organizacijų suaktyvėjimas bei jų (lobistų) skaičiaus padidėjimas, bei  gerų iniciatyvų teikimas 

bei jų viešinimas, tai laikytumėm tikslo sėkme. 

 

3 tikslas: Korupcijos prevencija teismuose, bei Tarėjų inistituto įvedimas. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Žmonių 

pasitikėjimo  teismais indekso padidėjimas.  

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

:)  

 

 

„Drąsos kelias“ politinė partija 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Pertvarkyti teisėjų ir prokurorų atrankos bei vertinimo sistemą 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Įsteigimas naujos 

institucijos, kuri veiktų visiškai nepriklausomai nuo politinės ir teisinės valdžios.  

Perduoti dabartinės Teisėjų tarybos, kurios absoliučią daugumą sudaro teisėjų nomenklatūra, 

funkcijas, susijusias su pretendentų į teisėjus atranka ir rekomendacijų teikimu Respublikos 

prezidentui dėl teisėjų skyrimo bei jų einamų pareigų keitimo, teisėjų darbo vertinimu ir 

siūlymais dėl drausminių bylų kėlimo naujai teisėjų atrankos ir jų veiklos vertinimo institucijai, 

kuri veiktų visiškai nepriklausomai nuo politinės ir teisinės valdžios ir kurią sudarytų 

aukščiausią reputaciją visuomenėje turintys asmenys. 

 



2 tikslas: Turi būti sugriežtintos bausmės, įskaitant visišką turto konfiskavimą, asmenims už 

korupcinius nusikaltimus. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pakeisti Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai, susiję su korupciniais nusikaltimais 

 

3 tikslas: Visiškai panaikinti politinių partijų finansavimą iš valstybės biudžeto, kuris šiuo metu 

siekia milijonines sumas. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: "Drąsos kelias" 

politinės partijos atstovai, Seimo nariai Neringa Venckienė ir Jonas Varkala 2012 m. Seime siūlė 

panaikinti politinių partijų finansavimą iš valstybės biudžeto, tačiau pasiūlymas nebuvo 

svarstomas.  

Šio tikslo įgyvendinimo sėkmė bus tada, kai politinės partijos negaus jokio finansavimo iš 

valstybės biudžeto, tai yra negaus jokių piniginių lėšų iš visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. 

Būtina pakeisti Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 

įstatymą, panaikinti valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti skyrimą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Įsipareigojame viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais, viešinti visus bet 

kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus, viešinti detalias išlaidų rinkiminei kampanijai 

socialiniuose tinkluose ataskaitas. Įsipareigojame siekti, kad visos valstybės institucijos skelbtų 

pirkimų ir kitą finansinę informaciją. Absoliučiai visi valstybės institucijų duomenys turi būti 

vieši. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę žinoti kam leidžiami valstybės biudžeto, savivaldybių 

pinigai. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

1. "Liberalų sąjūdžio" lyderio Eligijaus Masiulio sulaikymas ir įtarimų jam pareiškimas dėl 

106 000 eurų kyšio paėmimo 

2. Dėl kyšininkavimo ir kitų korupcinių nusikaltimų įtarimai buvo pareikšti Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo teisėjui Egidijui Laužikui, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjui 

Viktorui Kažiui, Konstantinui Gurinui, Valdimarui Bavėjanui, Vilniaus apygardos teismo 

teisėjui Henrichui Jaglinskiui ir kitiems teisėjams 

3. Šiaulių apygardos teismo teisėjui Raimundui Jurgaičiui pareikšti įtarimai kyšininkavimu 

 

 

 

 

 



KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA - SANTALKA LIETUVAI 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Nei svarbu, nei 

nesvarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Įstatymais sieksime užtikrinti Seimo narių skaičiaus sumažinimą iki 101 nario ir 

įstatymų kiekio bei jų kokybės kontrolę  perduodant 40 narių Senatui 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sumažintu 

priimamų teisės aktų ir jų pataisų kiekiu.  

 

2 tikslas: Įstatymais sieksime užtikrinti didesnį teisingumą valstybėje, pažabojant 

biurokratizmą, korupcijos įtaką Seimui, nepriklausomai nuo senaties terminų nusikaltimams 

prieš valstybę ir taikant asmeninę pareigūnų ir politikų atsakomybę už valstybei padarytą žalą 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sociologinių tyrimų 

metodais ir būdais. 

 

3 tikslas: Įstatymais sieksime užtikrinti nacionalinių interesų gynimą per didesnę piliečių 

tiesioginę įtaką valstybės valdymui, sumažinus parašų kiekį iki 50 000 – referendumo 

inicijavimui. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Realiai inicijuotų ir 

įvykusių referendumų kiekiu, bei kokybiniais pokyčiais, kuriuos atskleis sociologiniai tyrumai. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 



Galima būtų įvardinti ne vieną atvejį su daug žadančią pradžia, tačiau nepamenu nors vieno 

pavyzdžio, kuris būtų pasibaigęs tinkamu nuosprendžiu. 

 

 

Krikščionių sąjunga 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Nei svarbu, nei nesvarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Efektyvinti viešuosius pirkimus. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pagal tuščiai 

iššvaistomų pinigų kiekį. 

 

2 tikslas: Sustyguoti teisėsaugos institucijų bendrą darbą. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pagal tai, kiek 

pradėtų tirti bylų pasiekia galutinį rezultatą teismuose. 

 

3 tikslas: Efektyvinsime kovą su ,,mažąja" korupcija. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pagal gyventojų 

apklausas, kuriose klausime ar jie davė kyšį už kokią nors paslaugą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

1. Sumažėjo kyšininkavimas kelių policijoje. 

2. Vis drąsiau tiriamos bylos, kuriose figūruoja aukšti pareigūnai.  

 



Laisvės partija 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Didinsime antikorupcinį visuomenės sąmoningumą. Tam reikia tiek asmeninio 

politikų pavyzdžio, tiek didesnio gyventojų įtraukimo į svarbių, antikorupcinių sprendimų 

priėmimo procesus. Valstybės ir savivaldybių institucijose turėtų būti etikos kodeksai, į kurių 

kūrimą turėtų būti įtraukti darbuotojai, taip pat turi būti viešai pasiekiami antikorupcinių 

priemonių sąrašai bei nuolat informuojama apie jų įgyvendinimo progresą.  Savivaldybėse 

būtina pradėti plėtoti dalyvaujamojo biudžeto praktiką, kai gyventojai savo nuožiūra 

diskutuodami ir po to balsuodami galėtų paskirstyti numatytą biudžeto dalį įvairiems 

projektams. Analogiškai gyventojai turi būti įtraukti į visus sprendimus dėl netoli jų esančių 

viešųjų erdvių nuo pat pirmųjų projekto stadijų, jiems turi būti per nustatytą terminą 

atsakoma, į kuriuos jų pasiūlymus neatsižvelgta ir kodėl.  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Kasmetinė 

gyventojų apklausa dėl pasitenkinimo savivaldybių ir valstybės institucijų skaidrumu bei 

atvirumu. Į dalyvaujamojo biudžeto praktikas įsitraukusių gyventojų skaičiaus dinamika.  

 

2 tikslas: Valstybės kontrolė 2018 m. yra konstatavusi, kad viešųjų pirkimų sistemos teisinis 

reglamentavimas nesudaro sąlygų efektyviems pirkimams, vyrauja neadekvatus dėmesys 

parodomajam skaidrumui, nėra aiškių viešųjų pirkimų politikos prioritetų, pats įstatymas per 

pastarąjį dvidešimtmetį keistas beveik 40 kartų.  Pertvarkysime viešųjų pirkimų sistemą taip, 

kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) dėmesys būtų sukoncentruotas ties didžiausiais, 

kompleksiškais pirkimais ir leisime paprasčiau perkančiosioms organizacijoms organizuoti 

mažos vertės pirkimus (kurie sudaro daugiau nei 90 proc. pirkimų), kadangi didžiausia su 

korupcija susijusi grėsmė vyrauja būtent stambiuose pirkimuose, tačiau šiandien VPT yra 

priversta blaškytis tiriant mažareikšmes situacijas.  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Korupcijos verslo 

aplinkoje tyrimai, susiję su viešaisiais pirkimais (pvz., 2019 m. pabaigoje 37 proc. Lietuvos 

įmonių, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, nurodė, kad per pastaruosius trejus metus 

korupcija jiems sukliudė laimėti viešąjį pirkimą). 

 



3 tikslas: Chief Technology Officer pozicija Vyriausybėje, kuri padės konsoliduoti ir 

skaitmenizuoti visą Vyriausybės ir jai pavaldžių įstaigų IT ūkį, taip sudarydama prielaidas 

radikaliam duomenų atvėrimui ir skaidrumo didinimui mažinant susitarimų po stalu 

galimybes.  Viešajame sektoriuje diegiamuose skaitmeniniuose sprendimuose skiriamas 

nepakankamas dėmesys išorinio vartotojo (gyventojų, verslo darbuotojų, kitų įstaigų) sąsajos 

funkcionalumui ir paprastumui (angl. user experience), biurokratinių procesų 

automatizavimui, lengvai sąveikai su kitų institucijų sistemomis. Pagal atvirų duomenų 

sprendimų įgyvendinimą, taikymą, kokybę ir jų daromą pozityvų poveikį, Lietuva užima tik 23 

vietą tarp 28 ES valstybių.  Siekdami efektyvios lyderystės, sukursime ministro be portfelio 

lygmens Chief Technology Officer (CTO) poziciją Vyriausybėje, atsakingą už spartesnį, 

sklandesnį ir efektyvesnį skaitmeninių sprendimų įgyvendinimą viešajame sektoriuje. CTO:  1. 

Paspartins atvirų duomenų (angl. open data) projektų, įskaitant ir atviros sąsajos (angl. open 

APIs) projektus, diegimą ir pasieks, kad jie būtų įgyvendinami taip, kad tokie projektai būtų 

atliekami ne formaliai, o kurtų realią naudą (pvz., mažintų kaštus), skaidrumą ir naujas 

galimybes ir gyventojams, ir verslo subjektams.  2. Sutelks viešąjį sektorių pasiekti, kad 2024 

m. Lietuva pagal atvirų duomenų brandumą (matuojamą Europos Komisijos iniciatyvos 

„European Data Portal Open data maturity report“) pakliūtų į TOP 10 tarp ES valstybių.  3. 

Paskatins atskirų viešojo sektoriaus IT sistemų integraciją (įskaitant lengvesnį apsikeitimą 

duomenimis).  4. Prižiūrės ir koordinuos didelės apimties IT sistemų ir sprendimų diegimą 

viešajame sektoriuje tam, kad tokie projektai atitiktų bendrus reikalavimus, užtikrintų 

pakankamą integraciją su veikiančiais IT sprendimais kitose institucijose, padėtų atverti 

duomenis ir etc.  5. Inicijuos dirbtinio intelekto (AI) sprendimų taikymą viešajame sektoriuje 

(pvz.: procesų robotizacija bei automatizacija, duomenų apdorojimas sprendimams priimti).  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Lietuvos pozicijos 

augimas pagal atvirų duomenų sprendimų įgyvendinimą, taikymą, kokybę ir jų daromą 

pozityvų poveikį (pvz., Open data maturity report). 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais., Viešinti visus bet kokia forma 

gautus teisėkūros pasiūlymus., Viešinti detalias išlaidų rinkiminei kampanijai socialiniuose 

tinkluose ataskaitas 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

Geru pavyzdžiu laikome Vilniaus miesto savivaldybės palaikomą ir nuolat plečiamą atvirų 

duomenų bei naujų technologinių sprendimų diegimo politiką - Vilniaus finansai ir turtas, 

biudžetas, švietimo, transporto, statybų, teritorijų, eismo ir kitų sričių duomenys yra atviri, 

plečiami ir patogiai pasiekiami gyventojų.  

 



Sostinės infrastruktūros priežiūrai jau metus naudojamos bepilotės skraidyklės su stebėjimo 

įranga. Šie dronai gelbsti, kai reikia įvertinti avarinės situacijos mastą, aptikti nelegalias 

statybas ar sąvartynus.  

 

 

Lietuvos liaudies partija 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Nesvarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Nesvarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Nesvarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Licenzijavimo supaprastinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Surenkamų 

mokesčių ir surinkimo administravimo verčių santykiu 

 

2 tikslas: Su darbu susijusių mokesčių mažinimas. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Surenkamų 

mokesčių ir surinkimo administravimo verčių santykiu 

 

3 tikslas: Apribojimų privačiai nuosavybei ir verslui mažinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Apyvartos 

nekilnojamojo turto-statybų srityje augimo ir viešo administravimo kaštų sumažėjimo santykis 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Derinti visus sprendimus su "Tautos SUSITELKIMO" večija ir mokslu. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

Pastaraisiais metais nepamenu nei vieno našaus, o ne parodomojo-vaidybinio pavyzdžio. 

 



Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Teisėkūros proceso skaidrinimas  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sieksime, kad visi 

Seimo nariai, Vyriausybės nariai, kiti viešojo sektoriaus darbuotojai deklaruotų savo 

susitikimus su visais asmenimis ar interesų grupėmis. Stebėsime parlamentarų bei Vyriausybės 

narių viešinamų susitikimų skaičių. Svarbu - tinkamas lobistinės veiklos reglamentavimas. 

 

2 tikslas: Maksimaliai skaitmenizuoti visas korupcijai jautrias sritis- sumažinti žmogiškojo 

kontakto galimybę 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Stebėsime naujų 

skaitmenizuotų priemonių naudojimą, viešųjų duomenų atvėrimą. 

 

3 tikslas: Visuomenės švietimas  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pasitelkę 

visuomenės korupcijos suvokimo indeksą, stebėsime pokyčius visuomenėje. Stebėsime NVO 

įsitraukimą.  

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

Šiuo metu negalėtumėme įvardinti pastarųjų metų gerųjų skaidrumo ir antikorupcijos 

pavyzdžių Lietuvos institucijose ir įstaigose. Atvirkščiai pastaruoju metu viešojoje erdvėje 

pasirodo vis daugiau informacijos signalizuojančios apie korupcijos apraiškas, ypač 



aukščiausiame lygmenyje- tarp ministerijų vadovų. Taip pat pastebimas ir vangus bei 

neaktyvus savivaldybių antikorupcijos komisijų darbas.  

 

 

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Sustiprinti baudžiąmajį persekiojimą už korupcinius nusikaltimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Nuteistų asmenų 

už korupcinius nusikaltimus skaičius 

 

2 tikslas: Apriboti nuteistų už korupciją asmenų dalyvavimą rinkimuose ir skyrimą į vykdomąją 

valdžią 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Įstatymų ir 

poįstatyminių teisės aktų šiais klausimais priėmimas 

 

3 tikslas: Didinti teismų ir teisėjų veiklos skaidrumą įteisinant visuomeninių teisėjų (tarėjų) 

institutą 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pataisų, suteikiančių galimybę visuomenės atstovams dalyvauti 

teisingumo vykdyme, priėmimas 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 



1. Civilinio turto konfiskavimo įstatymo priėmimas Lietuvos Respublikos Seime 

2. Susitikimų su lobistais deklaravimas Seimo narių darbotvarkėse 

3. LRT vykdomi politikų galimos korupcijos tyrimai 

 

Lietuvos socialdemokratų partija 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Didinti žmonių pasitikėjimą vieni kitais ir institucijomis 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Mūsų korupcijos 

kontrolės filosofija remiasi Alinos Mungiu-Pippidi et al. (2015) ir vėliau sekusiais tyrimais, kurių 

pagrindu korupcijos kontrolė apibrėžiama kaip  visuomenės gebėjimas suvaržyti 

piktnaudžiavimą viešosiomis pareigomis. Todėl mūsų visos rinkimų programos generalinė 

linija - stiprinti žmonių pasitikėjimą vieni kitais. Šiuo metu atliekami tik bendri visos šalies 

lygmeniu sociologiniai tyrimai apie žmonių tarpusavio pasitikėjimą, taip pat pasitikėjimą 

teismais, policija ir kitomis svarbiomis tvarką palaikančiomis ir paslaugas teikiančiomis 

institucijomis. Skirsime reikiamus išteklius kur kas labiau išplėtotų sociologinių tyrimų 

infrastruktūrai sukurti, kad galėtume operatyviau reaguoti į valdymo kokybės spragas tam 

tikrose šalies vietovėse.  

 

2 tikslas: Žiniasklaidos laisvė 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Siekiant įveikti 

aukščiau minėtą korupcijos kontrolės kaip visuomenės kolektyvinio veiksmo iššūkį, 

žiniasklaida atlieka esminį vaidmenį. Todėl Skaidrinsime žiniasklaidos rėmimo sistemą. 

Įtvirtinsime tvarius žiniasklaidos finansinio nepriklausomumo nuo politikų ir verslo 

mechanizmus. Kultūros leidiniams skirsime ilgalaikę ir deramą paramą iš valstybės. Stiprinsime 

Lietuvos radijo ir televizijos nepriklausomumą ir sieksime, kad jis dar labiau atitiktų 

visuomeninio transliuotojo statusą. Formaliu rodikliu galėtų būti laikoma Žiniasklaidos laisvės 

indeksu. Bet vėlgi reikėtų sistemiškai spręsti, kaip matuoti tai vietos lygiu. 

 

3 tikslas: Strateginiai pasitarimai su gyventojais  

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pasaulyje vis 

plačiau taikomos svarstomosios ir dalyvaujamosios demokratijos priemonės. Jos pasiteisina. 

Sekant Airijos pavyzdžiu, apsvarstysime galimybę steigti Piliečių Asamblėją, kuri svarstytų 

strateginius šalies raidos klausimus. Šią arba kitas panašias svarstomosios demokratijos 

technologijas išbandysime ir vietos savivaldos lygmeniu. Išmėginsime ir plėsime vietos 

apklausų, gyventojų susirinkimų ir dalyvaujamojo biudžeto praktikas. Šiuo tikslu taip pat 

panaudosime ir elektroninio valdymo ir elektroninės komunikacijos teikiamas galimybes. 

Formaliu kiekybiniu tikslu galėtų būti laikoma žmonių, laikančių, kad jų balsas ką nors reiškia, 

nuošimtis. Vėlgi vertėtų svarstyti, kaip tikrinti šių atsakymų pasiskirstymą šalies teritorijoje. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais., Viešinti visus bet kokia forma 

gautus teisėkūros pasiūlymus., Už išlaidas rinkiminei kampanijai ir taip atsiskaitoma. 

Nematome pagrindo tai daryti dar ir FB ar kituose socialiniuose tinkluose 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

Palaipsniui mažėja smulkusis kyšininkavimas - dėl tokių tradicijų nykimo, kartų kaitos ir viešojo 

sektoriaus darbuotojų atlyginimų kilimo, tačiau esminės korupcijos kontrolės instituciniu 

lygmeniu problemos išlieka 

 

 

Lietuvos žaliųjų partija 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Pereiti prie visuotinio turto deklaravimo 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pirmasis rodiklis - 

ar priimtas tai reguliuojantis įstatymas; antrasis - kaip kiekybiškai pavyksta įtvirtinti jo 

įgyvendinimą 



 

2 tikslas: Baudžiamojo kodekso pataisos, kad būtų užtikrinti maksimaliai greiti ir sąžiningi 

teisminiai procesai 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pirmasis rodiklis - 

ar priimtas tai reguliuojantis teisės aktas; antrasis - kaip kiekybiškai pavyksta įtvirtinti jo 

įgyvendinimą 

 

3 tikslas: Visuomenės švietimas ir sąmoningumo ugdymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pagerėjusi 

korupcijos suvokimo indekso reikšmė 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Įsipareigojame taikyti visas išvardintas priemones 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

Sveikintinas gerasis pavyzdys yra korupcijos atvejų sumažėjimas kelių policijoje, jaučiamas 

jaunųjų medikų atsparumas korupcijai 

 

 

Nacionalinis susivienijimas 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Visai nesvarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Naikinti senatį korupciniams nusikaltimams 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Tai 

reglamentuojančių pataisų priėmimu 

 

2 tikslas: Įgalinti turto konfiskavimą už korupcinius nusikaltimus 



 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Tai 

reglamentuojančių pataisų priėmimu 

 

3 tikslas: Už korupcinius nusikaltimus teistus asmenis neterminuotai traktuoti kaip 

neatitinkančius nepriekaištingos reputacijos reikalavimo 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Tai 

reglamentuojančių pataisų priėmimu 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais., tikslingi viešinti susitikimus ir 

pasiūlymus, susijusius su tais projektais, kuriuos Seimo narys apsisprendžia teikti ar kitaip 

palaikyti. Dauguma pasiūlymų Seimo nariams būna atmetami, o tokių pasiūlymų 

protokolavimas yra perteklinė administracinė našta 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

Įvedimas nuostatos, jog valstybės įmonių valdybose bent pusė narių turi būti nepriklausomi 

 

 

Partija „Laisvė ir teisingumas“ 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Labai svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Didinti gyventojų korupcijos suvokimo indeksą 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Aukštesnė reitingo 

vieta šalių sąraše. Pagal korupcijos suvokimo indekstą būti ES šalių dešimtuke ir dvidešimtuke 

pasaulyje 

 



2 tikslas: Išskaidrinti viešuosius pirkimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Mažėjančių skundų 

ir teisiminių ginčų skaičiumi. Tas pats paslaugų ir prekių skaičius nuperkamas už mažesnę 

sumą.  

 

3 tikslas: Didinti asmeninę politikų ir valstybės tarnautojų atsakomybę 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Efektyvi tyrimų 

pabaiga. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

1. Naujoji lobizmo įstatymo redakcija 

2. Prezidento teikiamos korupcijos prevencijos įstatymo pataisos 

3. Finansavimo specialiosioms tarnybos padidinimas 

 

 

 

Partija LIETUVA - VISŲ! 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Svarbu 

 

2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Esminis teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų nepriklausomumo sustiprinimas. 

Peržiūrėti generalinio prokuroro skyrimo ir atleidimo tvarką.  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Reikia adaptuoti 

jau esamas teismų ir teisėsaugos vertinimo priemones kaip, pavyzdžiui, Global Measures of 



Court Performance. Melbourne: Secretariat for the International Consortium for Court 

Excellence: http://www.courtexcellence.com 

Generalinio prokuroro skyrimo ir atleidimo procedūrų reforma. 

 

2 tikslas: Teisėjų, teismų pirmininkų, jų pavaduotojų bei skyrių pirmininkų atrankos viešumas 

ir skaidrumas. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sudarysime 

galimybes visuomenei iš anksto sužinoti apie ketinamus atrinkti bei skirti teisėjus, teismų 

pirmininkus, jų pavaduotojus bei skyrių pirmininkus. Sukursime valstybinę aukščiausios 

kvalifikacijos teisininkų rengimo sistemą. Įvesime bendrą teisės kvalifikacijos egzaminą 

asmenims, pretenduojantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais, kad būtų panaikintas 

korporacinės sistemos uždarumas ir teisės sistema taptų skaidresnė bei atviresnė. 

 

3 tikslas: Įtvirtinti asmeninę materialinę politikų atsakomybę už priimtus neteisėtus 

sprendimus, ypač tais atvejais, kai jais padaroma materialinė ar moralinė žala piliečiui. 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Atitinkamų 

įstatymų normų pakeitimas ir politikų, kuriems pritaikyta tokia atsakomybė, skaičiaus 

dinamika. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

1. Įsigaliojęs Pranešėjų apsaugos įstatymas.  

2. Mažėjanti gyventojų korupcijos patirtis pastaraisiais metais. 

 

 

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 
 

1. Kiek jūsų nuomone yra svarbu 

1.1. Atverti galutinių naudos gavėjų registrą (angl. open beneficial ownership register): 

Labai svarbu 

1.2. Priimti naują viešųjų pirkimų įstatymą, grįstą atvirais duomenimis: Labai svarbu 

1.3. Užtikrinti efektyvią lobistinės veiklos stebėseną: Labai svarbu 

1.4. Užtikrinti atšalimo laikotarpio (angl. revolving doors) stebėseną: Labai svarbu 

1.5. Atverti ilgalaikius ir trumpalaikius leidimus į Seimą gaunančių viešų asmenų ir visų 

institucijų, organizacijų sąrašus: Svarbu 

 



2. Kokių tikslų sieksite per naują Seimo ir Vyriausybės kadenciją, siekdami pažaboti konkrečias 

su korupcija susijusias problemas?  

 

1 tikslas: Formuoti visuomenėje visuotinio nepakantumo korupcijai aplinką 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Gyventojų, 

manančių, kad kyšis padeda spręsti problemas, dalis sumažės iki 40 proc. (šiandien - 61 proc.) 

 

2 tikslas: Užtikrinti atsakomybės ir bausmių už korupcinius nusikaltimus neišvengiamumą 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite antrojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Realūs atvejai, 

kuriais buvo pareikalauta atsakomybės, pritaikytos bausmės ir išieškota valstybei padaryta 

žala 

 

3 tikslas: Stiprinti pasitikėjimą tarp valdžios ir piliečių atveriant viešojo sektoriaus duomenis 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite trečiojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Lietuva pagal atvirų 

duomenų rodiklį tarp ES šalių pateks į TOP 10 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į Seimą išrinkti Jūsų partijos atstovai 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje)?  

 

Viešinti visus bet kokia forma gautus teisėkūros pasiūlymus. 

 

4. Įvardykite bent vieną pastarųjų metų gerąjį skaidrumo ir antikorupcijos pavyzdį Lietuvos 

institucijose ir įstaigose 

 

1. Lietuvos energijos sprendimas nuo 2018 metų neskirti paramos ir nutraukti tam skirto 

fondo veiklą. Labdaros ir paramos dalininams neturėtų būti valstybinių įmonių 

funkcija.  

2. Pradėjo veikti pranešėjų apsaugos įstatymas. Pranešėjų apsaugos įstatyme buvo 

įtvirtintas privalomumas įstaigose diegti vidinius pranešimų kanalus.  

3. Valstybinėse įstaigose atsisakyta vidaus sandorių ir įtvirtinti skaidrumo reikalavimai.  

Būtina tęsti savivaldybių įmonių veiklos skaidrumo klausimą.  

 

 

 

 

 


