
Politinių partijų ir komitetų pateikti atsakymai į „Transparency 

International“ Lietuvos skyriaus klausimyną 2023 m. vasario 13-22 d. 

 

Darbo partija 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Viešumas. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Viešumas. 

 

3 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Savivaldybes 

internetinėje svetainėje. 

 



3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

1) Šilutės savivaldybes administracijos direktoriaus sulaikymas. 

 

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: turto, kurio kilmės asmuo negali pagrįsti paėmimas, nusikalstamu būdu įgyto turto 

paieška, įšaldymas ir paėmimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: teismo 

sprendimu paimto turto, kurio kilmės asmuo negali pagrįsti vertė. 

 



2 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: asmenų 

pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis. 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: dalyvaujamojo 

biudžeto santykis su miesto metiniu biudžetu. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų;  

2) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) dalyvaujamojo biudžeto praktikos diegimas Alytaus miesto savivaldybėje. 

 

Krikščionių sąjunga 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 



4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Viešų pasitarimų 

dėl planuojamų ir vykdomų svarbių projektų su visuomenę skaičius, reakcijos į žmonių 

pastebėtus pažeidimus trukmės ir atsakymo kokybės kontrolė. 

 

2 tikslas: Veiksmingesnis interesų konfliktų valdymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Komisijų 

vykdančių viešuosius pirkimus sudėties privaloma kontrolė. 

 

3 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Svarstant 

klausimus privalomai viešinti gautus pasiūlymus. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

2) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė, Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. 

.xls, .csv) formatu; 

3) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 



bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Po truputį didėja didesnių viešųjų projektų aptarimai su visuomene. 

 

Laisvės partija 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Biudžeto 

planavimas ir jo skaidrumas bei tai, kaip metų eigoje laikomasi patvirtinto biudžeto yra labai 

svarbi skaidrumo savivaldybėse sąlyga.  

 

Pagrindiniai šio tikslo matavimo rodikliai apima tai, kiek skaidriai ir aiškiai yra pateikiamas 

savivaldybės, pavaldžių įstaigų ir savivaldybės įmonių biudžetas, jo pakeitimai lyginant su 

praėjusiais metais bei perskirstymai finansinių metų eigoje. 

 

2 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pirma matavimo 

ašis - viešumas. Turi būti skelbiama visa informacija apie viešuosius pirkimus: darbuotojų, 

vykdančių viešuosius pirkimus interesų deklaracijos, viešųjų pirkimų laimėtojų sąrašai, 

paslaugų ir prekių finansinės vertės. Taip pat turi būti aiškiai pagrįstas konkursų laimėtojų 

pasirinkimas. Taip pat savivaldybės planai vykdyti viešuosius pirkimus turi būti aiškūs ir iš 

anksto paviešinti.  

 

Taip pat svarbu įvertinti ir apskritai vykdomas viešųjų pirkimų apimtis atsižvelgiant į bendrą 

savivaldybės biudžetą. Jų sistemos vystymas ir skatinimas gali padėti atsisakyti ar mažinti 

savivaldybės valdomų įmonių atliekamų darbų apimtis ir taip mažinti prielaidas korupcijai ar 

nepotizmui atsirasti, bei efektyvinti viešųjų finansų panaudojimą. 

 

3 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Prieinamumo 

tikslas matuojamas per vieno langelio principo įgyvendinimą bei tai, kiek ilgai užtrunka bet 

kokios temos prašymo nagrinėjimo ir atsakymo kelias. Labai svarbu, kad šis rodiklis įtrauktų 

ne tik pačios savivaldybės administracijos, bet ir pavaldžių įstaigų ir įmonių procesus.  

 

Kokybės tikslas gali būti matuojamas taip pat keliant aukštus skaidrumo kriterijus. 

Savivaldybės tinklapyje turi būti viešai matomas savivaldybės įmonių sąrašas, joms 

suformuluoti lūkesčių laiškai su veiklos ir finansinėmis ataskaitomis, bei savivaldybės valdomų 

įmonių valdymo organų sudarymo principai ir jų sudėtis. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3)  Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 



5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Įvyko dalyvaujamojo biudžeto projektas Vilniaus miesto savivaldybėje; 

2) Savivaldybės ir savivaldybės įmonių duomenys Vilniaus miesto savivaldybėje yra 

viešinami patogiais atvirų duomenų formatais; 

3) Vilniaus miesto savivaldybėje priimtas sprendimas organizuoti viešuosius konkursus 

dėl miesto švenčių organizavimo. 

 

Liberalų sąjūdis 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

3) Kyšininkavimas: Visai nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Visai nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Skaidrumą 

prasminga matuoti remiantis objektyviais duomenimis. Pavyzdžiui, TILS kiekvienais metais, 

remdamiesi objektyviais kriterijais, atlieka savivaldybių skaidrumo lygio vertinimą. Šio tikslo 

vertinimui galima pasitelkti kriterijų, analizuojantį finansinių ataskaitų prieinamumą 

gyventojams ir lyginti jo pokytį kelių pastarųjų metų imtyje. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

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

galima matuoti per iniciatyvų, įtraukiančių gyventojus į sprendimų priėmimą, skaičių ir 

efektyvumą. Pavyzdžiui, galima vertinti, keliose savivaldybės buvo įgyvendintas 

dalyvaujamasis biudžetas ir koks visuomenės procentas įsitraukė į panašaus pobūdžio 

iniciatyvas. 

 

3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

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

skaidrumą ir efektyvumą galima vertinti pagal informacijos prieinamumą visuomenei. Svarbu 

vertinti ne tik viešųjų pirkimų rezultatus, bet ir tai, ar ir kaip pateikiama informacija apie 

konkursus, viešuosius pirkimus, kad būtų užtikrintas konkurencingumas ir skaidrumas. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų;  

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

4) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 

  



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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Tauragėje veikia svetainė, kurioje skelbiama visa informacija apie laisvas darbo vietas 

savivaldybės institucijose. Taip užtikrinama, kad informacija yra vieša, visiems 

prieinama ir visi gyventojai gali dalyvauti konkursuose: https://atvira.taurage.lt/. 

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nežinau / Negaliu atsakyti 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Viešai prieinami 

sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais bei viešojo turto valdymu, piliečių įtraukimas 

priimant sprendimus (dalyvaujamasis biudžetas), sprendimų viešinimas ir jų aptarimas. 

 

2 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Gyventojų 

laisvas patekimas į savivaldybių administracijas ir jų įstaigas (atsisakyti vieno langelio 

principo, nes už jo dažnai slepiasi visiškas savivaldos atitrūkimas nuo visuomenės), pastovus 

įstaigų klientų aptarnavimo kokybės vertinimas, paslaugų ,,priartinimas" prie piliečių ir pan. 

https://atvira.taurage.lt/


 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Aktyviai 

bendradarbiauti su Nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų taryba bei bendruomeninių 

organizacijų tarybomis, įtraukiant juos į savivaldybėje svarstomų klausimų priėmimą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Skelbiamos darbotvarkės ir susitikimai; 

2) Bendradarbiavimas su NVO tarybomis ir BOT; 

3) Dalyvaujamieji biudžetai. 

  



Lietuvos žaliųjų partija 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sėkmės būtų 

matuojama vertinant ssavivaldybių, vartotojui draugiška forma atvėrusių savo duomenis, 

skaičių. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

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

priemonė - dalyvaujamojo biudžeto diegimas kuo platesniu mastu Lietuvoje. 

 

3 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

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

sukūrusių varotojui draugiška forma prieinamą, tokių susitikimų viešinimo platformą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 



 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų;  

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) dalyvaujamojo biudžeto praktikos diegimas Alytaus miesto savivaldybėje. 

 

Nacionalinis susivienijimas 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai paplitę 

3) Kyšininkavimas: Labai paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Labai paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Labai paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Labai paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Labai paplitę 

 



2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Reikšmingi 

sprendimai turi būti viešinami kuo ankstesnėje stadijoje ir kuo įvairesnėmis priemonėmis, 

formalus patalpinimas institucinės svetainės gilumoje nėra viešinimas. Pokytis matuotinas 

procentu sprendimų, kurie paviešinti iki priėmimo, sudarant galimybę pasisakyti visuomenei, ir 

tokio turinio naujienų sklaida (peržiūrų skaičiumi). 

 

2 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pokytis 

matuotinas viešinamų ir konkurso keliu vykdomų pirkimų procentu, taip pat VP tiekėjų 

koncentracija (kuo didesnė dalis pirkimų konkrečioje srityje laimima to paties tiekėjo, tuo 

blogesnis šis rodiklis). 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pateiktų ir 

atsižvelgtų bendruomenių ir gyventojų siūlymų savivaldybės sprendimams skaičiumi 

absoliučiais dydžiais. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 



5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Vieno neišskirčiau. 

 

Partija „Jaunoji Lietuva“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Labai  paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Labai  paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Labai  paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Labai  paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visi sprendimai, 

planuojami sandoriai, pirkimai, pardavimai būtų skelbiami prieš jiems įvyksiant. Tas galioja 

kalbant ne tik apie pačią savivaldybę, tačiau ir apie savivalsybės valdomas įmones, bet kitas 

suijusias įmones. 

 



2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomenė 

privalo aktyviai stebėti ir dalyvauti sprendimų priėmime. Matas, turėtų būti aktyvus 

visuomenės dalyvavimas. 

 

3 tikslas: Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos užtikrinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Korupcija yra 

pagrindinė priežąstis stabdanti šalies progresą ir vystymąsi. Pranešę asmenys prisideda prie 

šalies gerosvės, todėl jiems turi būti užtikrinamas ypatingas konfidencialumas. Matas: 

pranešusių asmenų kiekis ir užkradyti atvejai. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias) 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Neturiu gerų pavyzdžių, kurie viektų. Viskas tik aprašyta, tačiau niekaip neveikia. 

  



Partija „Laisvė ir teisingumas“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Visai nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Atsiliepimų 

analizė, apklausos, paslaugos pasinaudojimo intensyvumo kilimo ar kritimo vertinimas. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

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

grįžtamojo ryšio būtinumas. 

 

3 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Susitikimų 

anonsavimas, darbotvarkių viešinimas, suitikimų santraukų skelbimas. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 



 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Informacija apie naujų autobusų ir troleibusų įsigijimo konkursą Vilniuje. 

 

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 



2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Veiksmingesnis interesų konfliktų valdymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Svarbiausius 

sprendimus derinsime su tautinėmis, religinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, 

savivaldybę traktuosime kaip skirtingų interesų grupių interesų derinimo arbitrą, šio tikslo 

sėkmę vertinsime pagal reprezentatyvias apklausas. 

 

2 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

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

įgyvendinimo sėkmę taip pat matuosime pagal reprezentatyvias apklausas. 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Trečiasis tikslas 

iš esmės susijęs su pirmuoju. Sieksime visuomenės įtraukimo kuo platesniu mastu, rengsime 

reguliarias reprezentatyvias apklausas. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 



 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Neteko pastebėti. Galbūt trūksta viešos informacijos. 

 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Matuosime 

pagal mūsų merų vadovaujamų savivaldybių pokytį Transparency International Lietuvos 

skyriaus projekto „Jurgio kepurė” Savivaldybių skaidrumo tyrimo reitinge. Tikslas būti ir 

išsilaikyti pirmoje-antroje vietoje. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Matuosime 

pagal mūsų merų vadovaujamų savivaldybių pokytį Transparency International Lietuvos 

skyriaus projekto „Jurgio kepurė” Savivaldybių skaidrumo tyrimo reitinge. Tikslas būti ir 

išsilaikyti pirmoje-antroje vietoje. 

 



3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Matuosime 

pagal mūsų merų vadovaujamų savivaldybių pokytį Transparency International Lietuvos 

skyriaus projekto „Jurgio kepurė” Savivaldybių skaidrumo tyrimo reitinge. Tikslas būti ir 

išsilaikyti pirmoje-antroje vietoje. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias) 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Kaišiadorių rajono savivaldybė 2022 m. pradėjo vykdyti dalyvaujamąjį biudžetą; 

2) Tauragės rajono savivaldybė šioje kadencijoje pradėjo dalyvaujamojo biudžeto projektą. 

Moderniai komunikuoja apie projekto rezultatus: https://idejatauragei.lt/ 

 

Biržų atgimimas 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

https://idejatauragei.lt/


 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Labai  paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Labai  paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Labai paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Labai  paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

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

įvairumą, mažėjančias kainas ir dalyvių skaičių. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomenės 

apklausos ir tyrimai. 

 

3 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

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

organizacijos reitingus. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 



3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Komisijų sudarymas iš asmenų, kurie nėra susiję su konkrečia savivaldybe. 

 

Politinis komitetas „Mūsų Jonava“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Labai  paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Bus bet kuriam 

gyventojui prieinama informacija: tarybos komitetų transliacija, vadovų darbotvarkės, DU 

vadovų viešas, aktualiais klausimais rengiamos gyventojų apklausos. 

 

2 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Po kiekvieno 

viešai darbotvarkėje nurodyto susitikimo trumpa reziumė paviešinama. 

 

3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Iki šiol 

savivaldybės biudžetinės bei VšĮ nesilaiko įstatymo nurodymo skelbti viešai apie sudarytas 

sutartis. Prie šio dar reiktų pridėti ir kitus dalyvius, t.y. preliminarios eilės viešinimas 

reikalingas. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Jonavos savivaldybėje per pastaruosius 4 metus tokio nebuvo. 

 

  



Politinis komitetas „Siekime kartu“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sąlygų 

sudarymas ir prieinamumas visiems paslaugos tiekėjams. 

 

2 tikslas: Veiksmingesnis interesų konfliktų valdymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Mažinsime 

nepotizmą. 

 

3 tikslas: Visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą.  

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomenės 

įtraukimas į sprendimų priėmimą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 



2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Vieši konkursai į darbo vietas. 

 

Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visi 

privatizuotini/realizuotini NT objektai, jų skelbimai TB svetainėje taip pat viešinami 

savivaldybės FB puslapyje. Esant sėkmingam jų realizavimui, vietos bendruomenei (kurios 

teritorijoje yra turtas) suteikiamos 25 proc. lėšos savo infrastruktūros plėtrai. 

 

2 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sistemos 

"Parduok Kazlų Rūdai", vienoje vietoje skelbiant visų PO pirkimų planus ir jų pakeitimus 

išlaikymas ir efektyvinimas, su kiekvienos PO asmenų atsakingų už pirkimus/pirkimų planus 

pateikimu. 

 

3 tikslas: Viešos darbo vietų skelbimų sistemos "Dirbk Kazlų Rūdai" išlaikymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visų 

biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų UAB laisvų darbo vietų viešinimo viename 

"Dirbk Kazlų Rūdai" portale su bent 2 savaičių trukmės paraiškų priėmimu. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) "Dirbk Kazlų Rūdai". 

 

Politinis komitetas Ištikimi Klaipėdai 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 



5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Labai  paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Labai  paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Veiksmingesnis interesų konfliktų valdymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Klaipėdos 

miesto savivaldybės tinklalapyje viešai skelbti savivaldybėje dirbančių politikų ir 

administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų bei 

turto deklaracijas. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Skelbti 

savivaldybės tarybos narių individualius balsavimus svarstomais Klaipėdos miesto taryboje 

klausimais. 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

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

įtraukimas į patariamuosius darinius prie Klaipėdos miesto tarybos. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

2) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias) 

 



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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas. 

 

Politinis komitetas „Už šviesią Kretingą“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Kaip tarybos 

nariai peržiūrėsime brangesnius viešuosius pirkimus. Radus neaiškių vietų įpareigosime 

administraciją jas koreguoti. Tikslo įgyvendimo sėkmę matuosime naujomis įmonėmis kurios 

laimi konkursus ir kurios neturi sąsajų su administracija ar kt. tarybos nariais. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

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

savivaldybės biudžeto skirstymas būtų plačiau nušviečiamas visuomenei per vietinę spauda ir 

savivaldybės turimą interneto bei socialinių tinklų puslapius. Matuosime rezultatą pagal šios 

informacijos prienamumą visuomenei. 

 



3 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Norėtume 

užsakyti nepriklausomą audita ir įvertinti jo rezultatus prasidėjus kadencijai ir jai įpusėjus. 

Taipogi įpareigoti administraciją rinkti atsiliepimus iš gyventojų, juos sumuoti ir taip vertinti 

paslaugų kokybės gerinimą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Mūsų mieste Kretingoje rajone savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai tapo vieši ir 

tiesiogiai transliuojami. Ankščiau to niekada nėra buvę. Manau, kad tai privertė 

pasitempti tarybos narius. Taipogi dabar visiems tapo prienama informacija apie tai kas 

iki to laiko visada vykdavo už uždarų durų. 

 

  



Politinis komitetas Kretingos kraštas 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Ir ateinančioje 

kadencijoje strateginiais klausimais tarsimės su visuomene, tikslinėmis jos grupėmis, 

organizuodami apklausas arba susitikimus. Tobulinsime dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo 

tvarką, kad kasmet vis daugiau rajono gyventojų pasinaudotų šia galimybe ir įsitrauktų į 

sprendimų priėmimą. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Savivaldybės 

internetiniame puslapyje turi būti pateikiama išsami informaciją apie įgyvendinamus ir 

planuojamus įgyvendinti projektus. Gyventojai turi būti informuojami ne tik apie projektų 

tikslą, siekiamą rezultatą,  numatytas lėšas, bet ir apie projekto įgyvendinimo eigą t.y.  nuolat 

atnaujinti informaciją apie atliktus darbus (veiksmus),  kad visiems būtų žinoma, kokioje 

stadijoje konkretus projektas yra einamuoju laikotarpiu ir kas atsakingas už jo įgyvendinimą.  

 

3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

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

specialistų kompetencijos didinimas, viešųjų pirkimų „iš vieno tiekėjo“ skaičiaus mažinimas. 



 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias) 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Dalyvaujamasis biudžetas. 2020 m. Kretingos rajonas tapo pirmąja rajonine 

savivaldybe Lietuvoje, pradėjusia įgyvendinti dalyvaujamąjį  biudžetą; 

2) Viešai transliuojami Kretingos rajono savivaldybės tarybos bei tarybos komitetų 

posėdžiai prisidėjo prie visuomenės domėjimosi savivaldos politika bei įsitraukimo į ją; 

3) 2019 m. (kadencijos pradžioje) buvo nutrauktos kelios abejotino skaidrumo ir 

reikalingumo, Kretingos rajono savivaldybės administracijos paslaugų pirkimo sutartys, 

sudarytos ankstesnėje kadencijoje. 

 

Molėtai kartu 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 



3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nežinau / Negaliu atsakyti 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visi susitikimai 

paviešinti. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visi sprendimai 

paviešinti. 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Įvairių 

visuomeninių tarybų (jaunimo, verslo, ūkininkų, senjorų ir t.t.) apsvarstymai ir nuomonės 

pateikimas. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 



4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias) 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Korupcijos prevencijos mokymai darbuotojams. 

 

Politinis komitetas „Panevėžio labui“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai  paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai  paplitę 

3) Kyšininkavimas: Labai  paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Labai  paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Labai  paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Labai paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Labai  paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomeninių 

tarybų aktyvumas, pateikiamų siūlymų, rekomendacijų skaičius ir kt. 

 

2 tikslas: Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos užtikrinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sėkmę parodytų 

gyventojų noras garsiai ir drąsiai kalbėti apie korupcijos apraiškas, informacijos atskleidimas ir 

kt. 

 

3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Padidėjęs 

dalyvių skaičius, įvairovė ir kt. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas. 

 

  



Politinis komitetas „Vieninga Plungė“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Gyventojų 

apklausa. 

 

2 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Nauji kontrolės 

mechanizmai, komisijos nariai ne iš savivaldybės administracijos. 

 

3 tikslas: Bendruomenės narių įtraukimas į valdymo procesus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Bendruomenės 

narių įtraukimas į valdymo procesus. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 



1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Korupcijos prevencijos nepriklausomas darbuotojas. 

 

Politinis komitetas „Tau, kraštieti!“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nežinau / Negaliu atsakyti 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nežinau / Negaliu atsakyti 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 



 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sumažėjusios 

išlaidos ir aukšta kokybė. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Išspręstos 

aktualiausios gyventojų problemos. 

 

3 tikslas: Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos užtikrinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Daugėja žmonių 

nebijančių pranešti apie galimą korupciją. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

4) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

5) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Pradėtas savivaldybės turto pardavimas elektroniniuose aukcionuose. 

 



Raseinių žemaitis 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Nei paplitę / Nei nepaplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

3) Kyšininkavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Vykdant 

apklausas. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Skelbiant 

spaudoje ir el. erdvėje. 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Platesnis 

bendradarbiavimas su rajono kaimo bendruomenėmis. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 



1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

3) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Svarstymas dėl ligoninės pertvarkos. 

 

Politinis komitetas „Kartu mes galime“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomenės 

apklausa. 

 

2 tikslas: Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos užtikrinimas 



 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Tarnybų 

bendravimas su asmenimis pranešusiais apie korupciją. 

 

3 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Bendravimas su 

sprendimo priėmėjais. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Neteko susidurti su tokiu atveju. 

 

Politinis komitetas Nepartinis sąrašas „Dirbame miestui“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Nei paplitę / Nei nepaplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Visai nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 



 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Gyventojų 

pasiūlymais miesto biudžetui. 

 

2 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Skatinsime 

gyventojų/paslaugų gavėjų grįžtamąjį ryšį ir užtikrinsime pranešimų anonimiškumą. 

 

3 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Užtikrinsime 

informacinę sklaidą, kviesdami gyventojus į išsamius projektų ir viešųjų pirkimų pristatymus. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

4) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 

 



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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Dalyvaujamasis biudžetas (tiek miestuose, tiek ir mokyklose); 

2) "Jurgio kepurės" rinkimai. 

 

Politinis komitetas „Šiaulių labui!“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Bus viešinami ir 

aiškinami priimti sprendimai, užtikrinant teisę gauti atsakymus į papildomus klausimus. 

 

2 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Kontrolė per 

auditus ir slaptus patikrinimus. 

 

3 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomenės 

įtraukimas į komisijų veiklą. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

3) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

4) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Vieši biudžeto svarstymai ir pasiūlymų teikimai; 

2) Dalyvaujamasis biudžetas; 

3) Projektų viešinimas. 

 

Politinis komitetas „Vardan Šilalės krašto“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Paplitę 



6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Labai paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

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

paskelbtų pirkimų skaičių ir dalyvių skaičių pirkimuose. Ar pirkimai nebuvo daromi, tik 

apklausiant kai kuriuos paslaugų teikėjus. 

 

2 tikslas: Asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugos užtikrinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Asmenų 

pranešusių apie korupciją skaičius. 

 

3 tikslas: Susitikimų su interesų grupių atstovais ir registruotais lobistais bei gautų pasiūlymų 

viešinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Ar visi 

susitikimai bus nurodyti darbotvarkėse. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

2) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

3) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias). 

 



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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Darbotvarių viešinimas ypač nurodant susitikimus su interesų grupėmis; 

2) Skelbimai apie laisvas darbo vietas ir informacija apie atrankas visuose savivavldybės 

įstaigose. 

 

Politinis komitetas „Kartu už Utenos kraštą“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Darysime 

stebėseną. 

 

2 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Visuomenės 

apklausos. 

 

3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Pažeidimų 

skaičiumi. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Skelbti visuomenės apklausas. Nuolat daryti veiklos ir savivaldos apžvalgas įvairiais 

kanalais. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Skaidrus stebėtojų tarybų sudarymas; 

2) Plačiai prieinama informacija apie skelbiamus konkursus į įvairias pareigybes; 

3) Informatyvios viešųjų pirkimų ataskaitos. 

 

Politinis komitetas „Drauge su Jumis“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Visai nepaplitę 



2) Politinių partijų protegavimas: Visai nepaplitę 

3) Kyšininkavimas: Visai nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Visai nepaplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Visai nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nežinau / Negaliu atsakyti 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Visai nepaplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Vieno langelio 

principo įgyvendinimas, daugiau dokumentų elektroninėje erdvėje. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Strateginių 

tikslų aptarimas su gyventojais, kas yra daroma ir dabar. Pritraukti kuo daugiau bendruomenės 

viešinant projektus. 

 

3 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Prieš priimant 

sprendimus aptarti jų sprendimų būdus su vietos bendruomene. Dalyvaujamojo biudžeto 

įgyvendinimas (tai darome jau treti metai). 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 



3) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Antikorupcinio vertinimo pažymos rengiant sprendimų projektus; 

2) Korupcijos prevencijos progranmos; 

3) Kasmetiniai darbuotojų mokymai. 

 

Politinis komitetas „Atsigręžkime į žmogų“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Paplitę 

3) Kyšininkavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Nežinau / Negaliu atsakyti 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nežinau / Negaliu atsakyti 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Nežinau / Negaliu atsakyti 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Vertinti, kokių 

sprendimams visuomemė teikė siūlymus,kiek žmonių domėjosi. 

 

2 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 



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

detali analizė. 

 

3 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: 

Vertinti,anlizuoti. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Nedalyvavauu kol kas šioje veikloje. 

 

Politinis komitetas „Kurk Zarasams“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai paplitę 

3) Kyšininkavimas: Labai paplitę 



4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Nei paplitę / Nei nepaplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Labai paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Siekiamiems 

tikslams išsikelsime konkrečius rodiklius kuriuos norime pagerinti, pvz paslaugų gavėjų 

atsiliepimai, suteiktų paslaugų skaičius, prieinamumas/padengiamumas rajono mastu. 

 

2 tikslas: Visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą ir stebėseną skatinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Atviri 

susitikimai su gyventojais išklausant jų siūlymus. Nuomonių apklausos svarbiais rajonui 

klausimais. 

 

3 tikslas: Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Labai aiškus 

įsvardinimas kokią paslaugą norime pirkti sudarant nedviprasmišką techninę specifikaciją. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 



4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 

1) Šiaulių meras - paviešino VISUS didesnius savivaldybės įgyvendinamus projektus ir 

pakvietė miestiečius išsakyti nuomonę kokių projektų reiktų daugiau. Paprastas ir 

aiškus komunikavimas sukuriantis daugiau pasitikėjimo valdžia. 

 

Politinis komitetas „Švari savivalda“ 

 

1. Kaip manote, kiek paplitusios šios situacijos Lietuvos savivaldybėse? 

 

1) Nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas): Labai paplitę 

2) Politinių partijų protegavimas: Labai paplitę 

3) Kyšininkavimas: Paplitę 

4) Viešieji pirkimai iš vieno tiekėjo: Paplitę 

5) Neteisėtas politinių partijų finansavimas: Labai paplitę 

6) Nepakankamai efektyvi pranešėjų apsauga: Paplitę 

7) Neteisėtas įtakos darymas: Paplitę 

 

2. Kokių 3 pagrindinių tikslų sieksite per naują savivaldybių tarybų ir merų kadenciją, 

siekdami pažaboti, mažinti su korupcija susijusias rizikas savivaldoje? 

 

1 tikslas: Savivaldybės ir jos įstaigų / įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimas 

 



Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Per suformuotų 

užduočių įmonių ir įstaigų vadovams vykdymo rodiklius. 

 

2 tikslas: Skaidrumo ir atvirumo didinimas priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Per fiskalinį 

rezultatą. 

 

3 tikslas: Veiksmingesnis interesų konfliktų valdymas 

 

Trumpai pristatykite, kaip matuosite pirmojo tikslo įgyvendinimo sėkmę: Sukurtos ir 

realiai veikiančios prevencijos 2-3 priemonės, gyventojų apklausos rezultatas, pretendentų į 

konkurso būdu priimamas pareigas skaičius. 

 

3. Kokių konkrečių skaidrumo žingsnių įsipareigoja imtis į savivaldybių merus ir tarybas 

(nepriklausomai nuo to, ar bus pozicijoje, ar opozicijoje) išrinkti Jūsų partijos / politinio 

komiteto atstovai? Pažymėkite visus tinkamus atsakymus. 

 

1) Viešinti gyventojų įtraukimo veiklų (pvz. viešosios konsultacijos, dalyvaujamieji 

biudžetai) metu gautus gyventojų pasiūlymus ir sprendimus dėl jų; 

2) Viešai skelbti, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į konkrečių savivaldybės 

valdomų įmonių valdybas; 

3) Skelbti ilgalaikes darbotvarkes, kuriose nurodoma, su kokiomis interesų grupėmis bei 

registruotais lobistais susitinka meras/-ė, mero/-ės pavaduotojai ir administracijos 

direktorius/-ė; 

4) Skelbti metinius biudžetus ir finansines ataskaitas atvirų duomenų (pvz. .xls, .csv) 

formatu; 

5) Bent kartą per ateinančią kadenciją įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą (dalyvaujamasis 

biudžetas – tai būdas kartu su bendruomene spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kai 

bendruomenės nariai patys siūlo idėjas savivaldybei, mokyklai ar organizacijai ir 

balsuodami renka labiausiai patikusias); 

6) Viešai skelbti informaciją apie dirbtinio intelekto naudojimą sprendimų priėmimo 

procesuose. 

 

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

Lietuvos savivaldybėse ar jų įstaigose: 

 



1) Internetinė savivaldybės tarybos posėdžių transliacija. 


