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ĮVADAS

Siekiant sistemiškai įvertinti potencialias korupcijos rizikas Lietuvos Respubli-
kos  (toliau  – LR)  savivaldybėse, reikia kreipti dėmesį ne tik į jų informacijos ir 
duomenų interneto tinklalapiuose viešinimo aspektą, bet ir atlikti pačios savival-
dybės veiklos, kuri atspindi galimas korupcijos tikimybes, įvertinimą. 

Korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodikoje (toliau – metodika) ro-
dikliai vadinami gero valdymo rodikliais neatsitiktinai. Lietuvoje pakankamai daug 
„korupcinių rodiklių“, kurie mūsų požiūriu nėra nukreipti į korupcijos reiškinių 
identifikavimą arba korupcijos grėsmių nustatymą, o priešingai – skatina paslėpti 
neigiamus reiškinius. Pagrindinė gero valdymo rodiklio žinutė yra ta, kad, turėda-
mos šį įrankį, savivaldybės galės įsivertinti ir pažvelgti į save kaip į socialinę insti-
tuciją, galinčią daryti įtaką socialiniams ir ekonominiams reiškiniams. Būtent šios 
metodikos gero valdymo rodikliai įgalins sujungti šiuos du požiūrius (savivaldybių 
veiklos įvertinimą ir savivaldybių veiklos ir kitos informacijos viešinimo įvertini-
mą), vertinant savivaldybių veiklą iš skaidraus veikimo ir skaidrios aplinkos sukū-
rimo perspektyvos. Be to, šioje metodikoje neapsiribojama gero valdymo rodiklių 
sukūrimu ir pagal juos pateikiamu savivaldybių įvertinimu. Metodikoje teikiama 
ir orientacija į gero valdymo rodiklių ir korupcijos pasekmių (poveikio) rodiklių 
sąryšio nustatymą, sąnaudų ir naudos analizę. Ši metodika – įrankis LR savivaldy-
bių institucijoms ateityje pačioms prevenciškai atlikti savo veiklos ir informacijos 
viešinimo savianalizę ir įsivertinimą.

Korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodikos sukūrimo tikslas – nu-
statyti instrumentus (kriterijus), leidžiančius LR savivaldybėms identifikuoti ir iš-
matuoti korupcijos tikimybę atskirose LR institucijų veiklos srityse, atlikti antiko-
rupcijos priemonių veiksmingumo vertinimą socialiniu ir ekonominiu aspektais, 
taip pat ateityje savivaldybes reitinguoti. 

Metodikos taikymo paskirtis – įvertinti LR savivaldybių korupcijos rizikos mastą, 
korupcijos poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, korupcijos dinamiką 
jų atskirose veiklos srityse bei antikorupcijos priemonių taikymą.

Gero valdymo rodiklio sritis yra ekonominio, savivaldybės turto valdymo, savi-
valdybės politinės korupcijos rizikų, savivaldos institucijų veiklos skaidrumo ir 
antikorupcinio potencialo matuokliai. Pažymėtina, kad sąmoningai pasirinktos 
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horizontalaus pobūdžio gero valdymo rodiklių sritys, kurios yra būdingos kiekvie-
nai savivaldybei:

 �  Sritis Nr. 1 „Viešieji pirkimai“; 

 �  Sritis Nr. 2 „Kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti tei-
sinių normų neatitikimai“;

 �  Sritis Nr. 3 „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūra“; 

 � Sritis Nr. 4 „Į skaidrumą, viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuo-
ta vadyba“;

 � Sritis Nr. 5 „Savivaldybės antikorupcinė veikla“.

Šioje metodikoje savivaldybėms suteikiami jų veiklos efektyvumo arba poveikio 
rodikliai, kurie leidžia pažvelgti į savivaldybės veiklos barus plačiau.
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1. KORUPCIJOS LYGIO STEBĖSENOS 
IR KORUPCIJOS POVEIKIO 
VERTINIMO PARENGIAMOJI ANALIZĖ 
SOCIALINIU IR EKONOMINIU 
SAVIVALDYBĖS VYST YMOSI ASPEKTU

1.1. Korupcijos lygio stebėsenos analizė 

Veiklos matavimas vietos savivaldos lygmeniu Lietuvoje yra išbandytas. Eg-
zistuoja ne vienas bandymas sudaryti LR savivaldybių indeksą ar reitin-
gą, įvertinant jų veiklą pagal pasirinktus tam tikrus indikatorius, atsižvel-
giant į keliamus tyrimo  (modelio) tikslus. Tokie bandymai buvo atliekami 
mokslinėje plotmėje1, juos taip pat inicijavo nevyriausybinės organizacijos2 

 ar net žiniasklaidos priemonės3. Vis dėlto didesnė dalis savivaldybių sugretinimo 
įrankių yra orientuoti labiau į tam tikrus savivaldybės veiklos aspektus, kurie iš 
esmės tiesiogiai nėra siejami arba tik nedidele apimtimi atspindi korupcijos rizi-
kas. Pavyzdžiui, mokslininkas D. Gudelis reitinguoja 43 LR savivaldybes pagal jų 
pačių skiriamą dėmesį veiklos matavimo praktikoms4. Lietuvos laisvosios rinkos 
institutas (toliau – LLRI) nuo 2010 m. sudaro LR savivaldybių indeksą, siekdamas 
įvertinti, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir kaip efektyviai jos yra valdo-
mos5. Tačiau reikia pažymėti, kad tik dalis LLRI indekso rodiklių teikia nuorodas 
į korupcijos rizikas, o vienas rodiklis – „savivaldybės skelbtų viešųjų pirkimų dalis 
(pagal kiekį) nuo visų atliktų viešųjų pirkimų 2014 m.“ – gali būti pritaikytas mūsų 
integraliai korupcijos rizikos stebėsenos metodikai. Žurnalo „Veidas“ sudarytas 
kasmetinis LR savivaldybių reitingas taip pat yra labiau orientuotas į socialinius ir 
ekonominius veiksnius.

1 Žr. Gudelis D. Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje, daktaro 
disertacija, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2007.

2 „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
3 Žurnalas „Veidas“.
4 Gudelis D. Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje, daktaro 

disertacija, Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2007, p. 190–201.
5 Plačiau žr. Lietuvos laisvosios rinkos instituto interneto svetainėje http://www.llri.lt/naujienos/ekonomi-

ne-politika/lietuvos-savivaldybiu-indekse-naujas-lyderis/lrinka.



10

Kita vertus, Lietuvoje sudarytas „Tranparency International“ savivaldybių reitin-
gas, kuris nukreiptas į savivaldybių korupcijos tikimybių vertinimą. Šis savival-
dybių skaidrumo tyrimas iš esmės yra orientuotas į informacijos pateikimo sa-
vivaldybių interneto tinklalapiuose stebėseną, t. y. į viešinimo aspektą. Vertinti 
savivaldybių atvirumą ir informacijos prieinamumą visuomenei yra reikšminga, 
tačiau, siekiant sudaryti išsamų galimų korupcijos rizikų žemėlapį savivaldybė-
je, nėra pakankamos prieigos. Todėl rengiamoje metodikoje dėmesys kreipiamas 
ne tik į veiklos viešinimo komponentą, bet ir į savivaldybės veiklos, kuri atspindi 
galimas korupcijos tikimybes, įvertinimą (pavyzdžiui, laiku išduotų savivaldybės 
leidimų dalis nuo visų savivaldybės išduotų leidimų per 2015 metus). Pažymėtina, 
kad „Transparency International“ tyrimo metodologija kurta pagal Portugalijos 
ir Slovakijos organizacijos skyrių savivaldos skaidrumo principus6. Metodikoje 
sudaromo indekso rodikliai parengti pagal Lietuvoje prieinamų duomenų ir ak-
tualizuotų problemų kontekstą (pavyzdžiui, atsižvelgiant į LR specialiųjų tyrimų 
tarnybos (toliaus – STT) savivaldybėse atliktų korupcijos rizikos analizių išvadas, 
išorinių Lietuvos institucijų (pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) 
teikiamus duomenis). Be to, kai kurie mūsų metodikos rodikliai yra autentiški, 
jie ateityje ne tik padės savivaldybėms padidinti vykdomų veiklų skaidrumą, bet 
ir gyventojams teiks geresnį administracinių paslaugų prieinamumą (aiškumą). 
Pavyzdžiui, šiame indekse yra numatytas rodiklis  – „savivaldybės administraci-
jos teikiamų administracinių paslaugų, kurioms yra nurodytas detalus „paslaugos 
pasiekiamumo žemėlapis“ (ką piliečiai [pažingsniui] turi daryti, norėdami gauti 
administracinę paslaugą), dalis nuo visų savivaldybės administracijos teikiamų 
administracinių paslaugų“.

Geras valdymas. Pastaraisiais dešimtmečiais geras valdymas (angl. good gover-
nance)  – ne tik viešojo administravimo ir viešosios politikos mokslinėje litera-
tūroje paplitusi koncepcija7, bet ir įvairių tarptautinių organizacijų palaikoma 
valdymo perspektyva. Dalis tarptautinių organizacijų yra suformavusios gero 
valdymo principus kaip pageidaujamo valdymo orientyrus. Pavyzdžiui, pagal 
Pasaulio banko (angl. World bank) 1992 m. apibrėžimą geras valdymas siejamas 
su viešosios valdžios skaidrių procesų palaikymu, kai politikos formavimas yra 
nuspėjamas, atviras ir skaidrus, biurokratinės praktikos yra neatsiejamos nuo 

6 „Transparency International“: skaidriausia – Alytaus r. savivaldybė, Lietuvos žinios, 2015-08-18, prieiga 
per internetą: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/-transparency-international-skaidriausia-alytaus-raj-saviv-
aldybe/197059 (žr. 2016-10-15).

7 Pastaruoju metu ji yra aptarta ir Lietuvos tyrinėtojų, pavyzdžiui, žr. Pivoras S., Visockytė E. Viešojo 
valdymo koncepcijos ir jų taikymas tiriant valstybės tarnybos reformas, Viešoji politika ir administravi-
mas, 1 (10), 2011, p. 27–40; Šaparnienė D., Valukonytė I. Implementation of Good Governance Principles 
in Local Self-government: the Case of Šiauliai City, Socialinai tyrimai/ Social Research, 3 (28), 2012, 
p. 98–112.
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profesinės etikos, viešoji valdžia yra atskaitinga už savo veiksmus, pilietinė visuo-
menė aktyviai dalyvauja viešuosiuose reikaluose, o visų asmenų elgsena orientuo-
ta į įstatymų viršenybę8. Panašius gero valdymo aspektus ir principus išskiria ir 
kitos tarptautinės organizacijos, tarp kurių dažniausiai būna minimas ir skaidru-
mo principas. Antai pagal Jungtinių Tautų Plėtros programoje pateiktą apibūdi-
nimą, skaidrumas įgyvendinamas tuomet, kai procesai, institucijos ir informacija 
yra tiesiogiai prieinami visiems, kurie yra jais suinteresuoti, o informacijos yra 
[viešai] pateikiama pakankamai, kad būtų galima suprasti ir stebėti viešosios val-
džios veikimą9.

Pažymėtina, kad tarptautiniu mastu, tiksliau ES plotmėje, gero valdymo principai 
yra skirti specialiai vietos savivaldos valdymo lygmeniui. Štai 2008 m. Europos 
Tarybos ministrų komitetas yra patvirtinęs Inovacijų ir gero valdymo strategiją 
vietos lygmeniu (ang. The Strategy for Innovation and Good Governance at Local 
Level). Šioje strategijoje savivaldybių skaidrumui ir pažeidžiamumui yra skiriami 
du atskiri principai (iš viso strategijoje jų yra 12) – atvirumas ir skaidrumas bei 
etiška elgsena. Atvirumo ir skaidrumo principas implikuoja, kad a) vietos savi-
valdos lygmeniu sprendimai turi būti pagrįsti ir priimti pagal galiojančias teisines 
normas ir formalius reikalavimus; b) visuomenei turi būti užtikrinta prieiga prie 
vietos valdžios informacijos (išskyrus tą, prie kurios priėjimą riboja įstatymai, 
pavyzdžiui, privačių duomenų apsauga); c) vietos valdžios sprendimų, viešosios 
politikos įgyvendinimo ir rezultatų informacija visuomenei turi būti prieinama 
tokiais būdais, kad būtų galima efektyviai prisidėti ir stebėti vietos valdžios veiklą. 
Etiškos elgsenos principas užtikrina, kad a) viešosios gėrybės priešpriešinamos 
privatiems interesams; b) turi būti įtvirtintos efektyvios priemonės korupcijos 
prevencijai ir kovai su ja; c) interesų konfliktai turi būti deklaruojami laiku ir 
asmenys, įsitraukę į tokias situacijas, turi atsisakyti dalyvauti priimant svarbius 
sprendimus10. 

Vis dėlto šiuo metu yra mažai mokslinių įrodymų, kaip gero valdymo principai 
veikia vietos savivaldos institucijų praktikoje11. Per 2012 m. Lietuvoje atliktą moks-
linį tyrimą (interviu su ekspertais iš Šiaulių miesto savivaldybės) buvo konstatuota, 

8 World Bank. Development in Practice. Governance: The World Bank‘s Experience, Washington, 1994, 
p. VII.

9 Graham J., Amos B., Plumpre T. Principles for Good Governance in the 21st Century, Institute of Gover-
nance, Ottawa, 2003, prieiga per internetą: file:///C:/Users/152020140729a1/Desktop/2003_August_poli-
cybrief151.pdf (žr. 2016-09-02).

10 The Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level, prieiga per internetą: http://www.coe.
int/t/dgap/localdemocracy/Strategy_Innovation/Strategy_Brochure_E.pdf (žr. 2016-09-02).

11 Šaparnienė D., Valukonytė I. Implementation of Good Governance Principles in Local Self-government: 
the Case of Šiauliai City, Socialinai tyrimai/ Social Research, 3 (28), 2012, p. 112.
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kad šioje savivaldybėje atvirumo ir skaidrumo principas nėra pakankamai įgyven-
dinamas dėl neišvystytos informacijos perteikimo gyventojams sistemos, o etiško 
elgesio principas – dėl valdžios atstovų asmeninės ar politinės naudos siekimo bei 
dėl pagarbos tarp valdžios ir jos dalininkų trūkumo12.

Neskaidrumo problema vietos savivaldos lygmeniu. Pasaulyje daugiausia dė-
mesio skiriama valstybėms – centrinių politinių sistemų neskaidrumo lygis ma-
tuojamas reitinguojant šalis, tačiau vietos valdžios lygmeniu gali susiklostyti dar 
palankesnės aplinkybės korupcinėms apraiškoms atsirasti. Ten vietos valdžios at-
stovų bei verslo ir gyventojų interakcija yra tiesioginė ir kasdieninė. Neatsitiktinai 
Švedijos tyrėjai savo šalyje yra pastebėję įdomų ir kiek paradoksalų reiškinį: nors 
jų centrinė politinė sistema pagal įvairius tarptautinius reitingus nuolat priski-
riama prie atspariausių korupcijai, tačiau pastaraisiais metais daug korupcinio 
pobūdžio skandalų įvyko būtent Švedijos savivaldybėse13. Nepaisant esamų anti-
korupcinių priemonių, rizika korupcinėms veikoms kilti yra išaugusi ir Jungtinės 
Karalystės vietos valdžios institucijose14. Tai rodo, kad vietos valdžios lygmeniu 
neskaidrumo problema yra aktuali ne tik besivystančiose, bet ir išsivysčiusiose 
valstybėse. Netgi naujausiuose moksliniuose straipsniuose tam tikrais aspektais 
dėmesys telkiamas į korupcijos reiškinį vietos valdžios lygmeniu tokiose išsivys-
čiusiose šalyse kaip Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinė Karalystė15. Lietuvai, 
pretenduojančiai tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(toliau  – EBPO) (angl. OECD) nare16, ši problema taip pat itin svarbi. LR pre-
zidentė D. Grybauskaitė nurodė, kad būtent skaidrumo stoka yra viena iš dviejų 
didžiausių Lietuvos savivaldybių problemų17. Lietuvos korupcijos žemėlapio ty-
rimas atskleidė, kad Lietuvos gyventojai taip pat nepalankiai vertina savivaldy-
bes iš skaidrumo dimensijos perspektyvų, savivaldybes priskirdami prie penkių 
labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje18. Įdomu, kad dar kritiškesnį požiūrį 

12 Ten pat, p. 112.
13 Beargh A., Fink G., Ohrvall R. Public Sector Size and Corruption: Evidence from 290 Swedish Municipal-

ities, IFN Working Paper No. 938, Stockholm: Reserach Institute of Industrial Economics, 2012, prieiga 
per internetą: http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp938.pdf (žr. 2016-07-23).

14 Transparency International UK, Corruption in UK Local Government: The Mounting Risks, Report, 
2013, p. 62, prieiga per internetą: http://sro.sussex.ac.uk/52109/1/Corruption_in_UK_Local_Govern-
ment-_The_Mounting_Risks.pdf (žr. 2016-08-12).

15 Purcell A. J. Australian Local Government Corruption and Misconduct, Journal of Financial Crime, 23 
(1), 2016, p. 102–118.

16 „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Kokie Lietuvos iššūkiai stojant į EBPO?, prieiga per inter-
netą: http://www.transparency.lt/kokie-issukiai-laukia-norint-tapti-ebpo-nare/ (žr. 2016-08-01).

17 Prezidentė: savivaldybių problemos – skolos ir skaidrumo stoka, Lietuvos žinios, 2015-04-27, prieiga per 
internetą: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/prezidente-savivaldybiu-problemos-skolos-ir-skaidrumo-sto-
ka/200936 (žr. 2016-07-30).

18 „Vilmorus“. Lietuvos korupcijos žemėlapis, 2014 m. (balandis–gegužė), prieiga per internetą: http://www.
transparency.lt/wp-content/uploads/2015/10/korupcijoszemelapis20141.pdf (žr. 2016-08-23).
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turi atskira gyventojų grupė – valstybės tarnautojai. Jie mano, kad Lietuvoje už 
savivaldybes korumpuotesni yra tik teismai ir sveikatos apsaugos institucijos (li-
goninės)19.

Neskaidrumo tikimybių sritys. Viešosios valdžios (viešieji) pirkimai – viešuo-
siuose debatuose turbūt labiausiai aptarinėjama sritis, turint omenyje, kad joje 
yra bene didžiausia tikimybė atsirasti neskaidriems veiksmams vietos valdžios 
lygmeniu. Vietos savivaldos valdymo sistemoje neabejotinai yra ir daugiau gali-
mų sričių korupcinėms apraiškoms skleistis. Korupcijai atsirasti susidaro palan-
kios sąlygos, kai savivaldybės darbuotojų veikla ir atsakomybė nėra pakankamai 
reglamentuota, o pagrindinės funkcijos yra kontrolės (priežiūros) vykdymas ar 
veikla, susijusi su teisių asmenims suteikimu ar apribojimu (pavyzdžiui, leidimų 
išdavimas)20. Be to, galima daryti prielaidą, kad yra rizika galimoms korupcijos 
apraiškoms, kai nepakankamai užtikrinama viešųjų ir privačiųjų interesų derini-
mo priežiūra ir valdymas. Todėl dėsninga, kad, siekiant išvengti ir savivaldybių 
atstovus „apsaugoti“ nuo interesų konflikto, valstybių savivaldybėse pasitelkiami 
įvairialypių priemonių paketai. Pavyzdžiui, Ispanijos savivaldybėse yra taiko-
mas 7 priemonių rinkinys21. Be to, savivaldybėse rizika korupcijai atsirasti kyla 
valdant ir skirstant ES lėšas įvairiems projektams. Pranešimai apie įtarimus dėl 
galimai netinkamo ar neteisėto ES pinigų panaudojimo yra dažnas žiniasklaidos 
taikinys22.

Apibendrinimas. Pasaulyje daugiausia dėmesio skiriama valstybėms – centrinių 
politinių sistemų neskaidrumo lygis matuojamas reitinguojant šalis, tačiau vietos 
valdžios lygmeniu gali susiklostyti dar palankesnės aplinkybės korupcinėms ap-
raiškoms kilti. Ten vietos valdžios atstovų bei verslo ir gyventojų interakcija yra 
tiesioginė ir kasdieninė. Vietos valdžios lygmeniu neskaidrumo problema yra 
aktuali ne tik besivystančiose, bet ir išsivysčiusiose valstybėse. Todėl pastarai-
siais dešimtmečiais populiarėja gero valdymo perspektyva, kuri yra ne tik viešojo 
administravimo ir viešosios politikos mokslinėje literatūroje paplitusi koncepcija, 
bet ir įvairių tarptautinių organizacijų palaikoma valdymo tobulinimo priemonė. 
Viešosios valdžios skaidrumo ir atvirumo sklaida – gero valdymo orientyro dalis. 

19 Ten pat.
20 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, 2002-05-28, Nr. IX-904// Valstybės žinios, 2002, 

Nr. 57–2297, 6 str.
21 Jimenez F. et al. Badly Designed Institutions, Informal Rules and Perverse Incentives: Local Government 

Corruption in Spain, Journal of Local Self-Government, 10 (4), 2012, p. 369–371.
22 Pavyzdžiui, žr. Vilniui gali tekti grąžinti 62 mln. litų, skirtų Vilniaus pietiniam aplinkeliui, Bernardinai.lt, 

2013-06-05, prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-05-vilniui-gali-tekti-graz-
inti-62-mln-litu-skirtu-vilniaus-pietiniam-aplinkkeliui/102246 (žr. 2016-07-30); Traškevičius K. Kiek 
Marijampolėje „išplauta“ Europos paramos?, „Delfi“, prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/ringas/
politics/k-traskevicius-kiek-marijampoleje-isplauta-europos-paramos.d?id=67062838 (žr. 2016-07-30).
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Gero valdymo principai, skirti išimtinai savivaldybėms, yra institucionalizuoti ES 
lygmeniu – Europos Tarybos ministrų komiteto patvirtintoje Inovacijų ir gero val-
dymo strategijoje. 

Skaidrumo stoka – viena didžiausių Lietuvos savivaldybių problemų. Nors Lietu-
voje ne kartą bandyta sudaryti šalies savivaldybių indeksą ar reitingą, tačiau dau-
guma savivaldybių sugretinimo įrankių yra orientuoti į tuos savivaldybės veiklos 
aspektus, kurie nėra tiesiogiai siejami su korupcijos rizika. „Tranparency Inter-
national“ atliekamas savivaldybių skaidrumo tyrimas yra orientuotas į korupci-
jos rizikų nustatymą. Tačiau šis indeksas didžiausią dėmesį skiria informacijos 
pateikimo savivaldybių tinklalapyje stebėsenai, t. y. viešinimo aspektui. Vertinti 
savivaldybių atvirumą ir informacijos prieinamumą visuomenei yra reikšminga, 
tačiau to nepakanka, siekiant sudaryti išsamų galimų korupcijos rizikų žemėlapį 
savivaldybėje. Todėl šioje metodikoje dėmesys kreipiamas ne tik į veiklos viešini-
mo komponentą, bet ir į galimas korupcijos tikimybes atspindinčių savivaldybės 
veiklų įvertinimą.

1.2. Korupcijos poveikio vertinimo analizė

Korupcijos pasekmių identifikavimo problema

Pasak S. Rao ir H Marquette  (2012), vertinant korupciją ypač svarbu identifi-
kuoti korupcijos padarinius, tačiau tai atlikti yra sudėtinga. Visuomenės valdy-
mo institucijos, disponuodamos išskirtinai joms patikėtais finansiniais ar kitais 
ištekliais (žr. 1 paveikslą), siekia visuomenei naudingų rezultatų. Suteiktos galios 
naudojimas, siekiant savos naudos, atspindi neteisėtą korupcinę veiklą. Dėl veik-
los kompleksiškumo, jos išmatavimas ir sekimas yra problematiškas, tačiau iš es-
mės korupcijos pasekmes, o kartu ir mastą, galima vertinti 2 būdais. Visuomenės 
valdymo institucijos disponuojamų išteklių (sistemos įeigos, pavyzdžiui, finan-
sinių išteklių) panaudojimo rezultatų (sistemos išeigos, pavyzdžiui, įvykdyto 
viešojo projekto) subjektyviu vertinimu23 arba objektyviomis multidimensinėmis 
to pasekmėmis24.

23 Abramo, Claudio W. (2007). “How Much Do Perceptions of Corruption Really Tell Us?” // Economics 
Discussion Papers, no. 2007-19 (May 4). 

24 Aidt, T. Corruption, Institutions, and Economic Development. // Oxford Review of Economic Policy 
25(2).
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1 paveikslas. Korupcijos vertinimas.
Informacijos šaltinis: sudaryta autoriaus remiantis S. Rao ir H Marquette (2012).

Visuomenės valdymo rezultatų (kurių vienas ir yra korupcija) vertinimas priva-
lo suteikti galimybių išmatuoti nusikalstamą korupcinę veiklą, sekti tendencijas, 
ieškoti kovos su ja įrankių ir vertinti esamų įrankių, pritaikytų korupcijai mažinti, 
efektyvumą.
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Subjektyvia tokių korupcijos vertinimų forma galima laikyti visuomenines ar insti-
tucines apklausas, kurias vietos ar globaliu lygiu vykdo įvairios institucijos, pavyz-
džiui, „Global Integrity“, Jungtinės Tautos, „Transparancy International“. Būtent 
pastaroji institucija pateikia labiausiai praktikoje paplitusią Korupcijos suvokimo 
indekso ataskaitą, kurioje šalys reitinguojamos remiantis 13 skirtingų klausimynų, 
vertinančių 12 institucijų („Transparency International“, 2015). Pagal šį indeksą 
Lietuva 2015 m. gavo 61 balą iš 100 ir užėmė 32 vietą iš 168. Nepaisant to, Europos 
Sąjungos šalių kontekste šalis užima tik 18 vietą.

Nors indeksas populiarus ir jo koreliacija su kitais korupciją vertinančiais indek-
sais (Bayesian’o korupcijos indeksas ar Pasaulio valdymo indikatoriai (Standaert, 
2015) aukšta, mokslo pasaulyje vyrauja pesimistinis požiūris į korupcinės elgsenos 
matavimą tiesiogine priemone. Tyrėjų nuomonių amplitudė svyruoja nuo to, kad 
reiškinio neįmanoma išmatuoti, iki to, kad kompleksiška korupcijos prigimtis vi-
sada turės daug matavimo netikslumų (Mitchell, 2002). Pavyzdžiui, „Transparency 
International“ indeksas yra kvestionuotinas dėl abejotinos metodikos (Thompson 
ir Shah, 2005). O D. Hough (2016) išskiria bent 3 indekso trūkumus:

 � korupcija yra pernelyg kompleksiška, kad būtų galima ją matuoti vie-
nintele indekso reikšme. Su skirtingomis korupcijos priežastimis susi-
duriančios savivaldos vertinamos tapačiu būdu;

 � indeksu matuojamas suvokimas, o ne pati korupcija. Toks požiūris 
gali būti lemtas stereotipinio, o ne objektyvaus mąstymo;

 � indeksu vertinama tik viešojo sektoriaus korupcija (neatsižvelgiama į 
korupciją privačiajame sektoriuje).

Cobhamo (2013) teigimu, korupcijos indekso vertinimas įsuka užburtą ratą, kai 
vienų metų vertinimai nulemia kitų metų vertinimus. Dėl šios priežasties sufor-
muojama netinkama nuomonė ir priimami netikslingi politiniai sprendimai. Taip 
pat, pasak tyrėjo, Korupcijos suvokimo indeksas gali tapti lengvu viešojo sektoriaus 
manipuliacijos įrankiu, kuris korupcijos vertinimą paradoksaliai verčia korum-
puotu. Tokiam požiūriui pritaria ir Johnstonas (2010), tvirtindamas, kad daugelis 
paplitusių „suvokimu“ pagrįstų indeksų iš prigimties yra klaidingi, pateisinantys 
save ir jautrūs manipuliacijoms. Esminė problema glūdi reiškinio prigimtyje – ko-
rupcija yra kompleksiškas, o kartais ir sudėtingai apibrėžiamas reiškinys. Be viso 
to, dažnas korupcijos vertinimui skirtas indeksas nevertina reiškinio tendencijų – 
nevertina, kaip buvusių metų korupcija lemia šių metų korupciją ar kokiu sąryšiu 
siejamas korupcijos suvokimas su faktine korupcija (Abramo, 2007). 

D. B. Malito (2014) esamų korupcijos vertinimo metodikų kritiką papildo dar 2 
argumentais. Jais kvestionuojama pačios korupcijos definicija ir koncepcija bei 



17

skaičiavimo metodika, apimanti korupcijos apskaičiavimo procesus ir technikas. 
Remiantis Rohwer (2009), didelis skirtingų korupcijos formų skaičius apsunkina 
reiškinio apibrėžimą ir išmatavimą. Jei apibrėžime galima rasti tam tikrų bendrų 
sąlyčio taškų, tokių kaip korupcijos interpretavimo piktnaudžiavimu galia asmeni-
niams interesams pasiekti (1 lentelė), tai metodikos kritikoje pateikiami svaresni 
argumentai, siejami su duomenų subjektyvumu, duomenų apdorojimu, rinkimu 
ir trūkstamų duomenų problemos sprendimu (Treisman, 2007; You ir Khagram, 
2005; Apaza, 2009; Lambsdorff, 2007). 

1 lentelė. Korupcijos reiškinio interpretacija remiantis skirtingomis institucijomis.

Institucija Korupcijos interpretacija

„Transparancy 

International“
Piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant privačių interesų.

Pasaulio bankas Mastas, kuriuo vieša galia yra panaudojama siekiant privačios naudos.

Europos Komisija Piktnaudžiavimas galia siekiant savos naudos.

EBPO
Piktnaudžiavimas turimais įgaliojimais siekiant privačios finansinės ar 

kitos naudos.

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių remiantis „Transparancy International“, Pasaulio banko, Europos 
Komisijos ir EBPO teikiama informacija.

Tokie trūkumai ne tik mokslininkus, bet ir kitų sričių atstovus skatina į korupci-
jos indeksus žvelgti atsargiai, pavyzdžiui, Jugtinių Amerikos Valstijų teisinėje sis-
temoje į Korupcijos suvokimo indeksą raginama neatsižvelgti (Campbell, 2013). 
Tokios įžvalgos skatina ieškoti naujų, objektyvesnių būdų, atspindinčių korupcijos 
padarinius ir jų kaitą. Remiantis tyrėjais, būtent tokio tipo – korupcijos padarinius 
atspindinčių, lengvai palyginamų ir suprantamų rodiklių pagrindu ir turėtų būti 
formuojamas korupcijos reiškinio vertinimas (Johnston, 2010). 
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2. INDIKATORIŲ, NUSAKANČIŲ 
KORUPCIJOS RODIKLĮ, 
IDENTIFIKAVIMAS

Per pastaruosius 20 metų Lietuvoje buvo vykdoma daug sociologinių tyrimų, ku-
riais siekta nustatyti korupcijos lygį, mastą ir paplitimą. Šiuos tyrimus mokslinin-
kai priskiria prie subjektyvių apibendrintų duomenų, susidedančių iš respondentų 
nuomonių analizės. Ryškiausi šių tyrimų pavyzdžiai – Lietuvos korupcijos žemėla-
pis ir Korupcijos suvokimo indeksas25. Pirmas tyrimas buvo atliekamas Specialiųjų 
tyrimų tarnybos arba tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Transparency 
International“ Lietuvos skyriaus (toliau – TILS) užsakymais ir aprėpė tris respon-
dentų grupes – gyventojus, verslininkus ir tarnautojus. Tačiau šio tyrimo rezultatai 
yra paremti respondentų nuomone, o ne faktais pagrįstu tyrimu. Korupcijos suvo-
kimo indeksas pagrįstas ekspertiniu tyrimu, remiantis užsienio šalyse esančiomis 
institucijomis (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. KSI tyrimų šaltiniai. 

Eil. 

Nr.

Tyrimai

1. ADB the Country Performance Assessment Ratings by the Asian Development Bank

2. AFDB the Country Policy and Institutional Assessment by the African Development 

Bank

3. BTI* the Bertelsmann Transformation Index, Bertelsmann Foundation (liet. 

Bertelsmano pokyčių indeksas, Bertelsmano fondas)

4. CPIA the Country Policy and Institutional Assessment by the IDA and IBRD (World 

Bank)

5. EIU* the Economist Intelligence Unit (liet. Ekonomikos žinios)

25  http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/.
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6. FH* Freedom House Nations in Transit (liet. Laisvės namai, Šalių proveržio 

vertinimas)

7. GI* Global Insight (formerly World Markets Research Centre), Country Risk Ratings 

(liet. Pasaulinės įžvalgos, Šalių rizikos vertinimai)

8. IMD* the International Institute for

Management Development, Lausanne (liet. Tarptautinis vadybos vystymosi 

institutas)

9. MIG* Grey Area Dynamics Ratings by the Merchant International Group (liet. 

Tarptautinė prekybos grupė)

10. PERC the Political and Economic Risk Consultancy, Hong Kong

11. WEF* the World Economic Forum (liet. Pasaulinis ekonomikos forumas)

Informacijos šaltinis: www.transparensy.com.

Analizuojant Korupcijos suvokimo indeksą, be šių institucinių tyrimų, pasitelkia-
mos Lietuvos ekspertų nuomonės. Ekspertai atsako į jiems pateiktus klausimus, 
tarp jų ir apie korupcijos atvejus, paviešintus žiniasklaidoje26. Ekspertams pateikti 
šie klausimai.

 � Ar Vyriausybė įgyvendino veiksmingas antikorupcijos iniciatyvas?

 � Ar šalies ekonomika nėra pernelyg valstybės reguliuojama? 

 � Ar valdžioje nėra pernelyg biurokratinio reguliavimo, registracijos 
reikalavimų ir kitokios kontrolės, kuri didintų galimybes atsirasti ko-
rupcijai?

 � Ar valstybiniame valdyme yra nustatyti valstybės tarnautojams pa-
kankami apribojimai ekonomikos srityje?

 � Ar valstybiniame valdyme yra atitinkami teisiniai reikalavimai, įpa-
reigojantys vengti finansinių reikalų atskleidimo ir interesų konflikto? 

 � Ar Vyriausybė skelbia darbo vietas ir sutartis? 

 � Ar valstybė sudaro sąlygas veiksmingam įstatymų procesui, ypač 
tokiam, kuris yra laisvas nuo išankstinio nusistatymo prieš politi-
nius priešininkus, trukdančio tirti, ir traukti valstybės tarnautojus 

26  Pavyzdžiui, http://www.vz.lt; http://www.balsas.lt; http://petras.kudaras.lt/; http://www.lrinka.lt/; 
http://www.vcc.lt; http://www.isidarbink.lt.
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baudžiamojon atsakomybėn už korupcinio pobūdžio nusikalstamas 
veikas? 

 � Ar antikorupcijos aktyvistai, tyrėjai, žurnalistai ir asmenys, pranešan-
tys apie kyšininkavimo atvejus ir korupciją, yra patenkinti teisine ap-
sauga, užtikrinančia jų saugumą? 

 � Ar korupcija plačiai aptariama žiniasklaidoje?

 � Ar visuomenei būdingas aukštas nepakantumo lygis oficialių asmenų 
korupcijai? 

Klausimai yra mišraus pobūdžio ir atspindi nuomonę bei poreikį nustatyti tam 
tikrus faktus. Pagrindinis šių tyrimų trūkumas tas, kad jie nesuteikia galimybių 
prognozuoti ir nustatyti korupcijos rizikos reiškinius savivaldybių lygmeniu. Be to, 
minėti tyrimai dažniausiai atspindi subjektyvų požiūrį apie korupcijos reiškinius 
visos Lietuvos lygiu.

Korupcijos rodiklių tyrimo tikslas  – ištaisyti Lietuvos korupcijos žemėlapio ar 
Korupcijos suvokimo indekso tyrimų spragas ir suteikti galimybę savivaldybėms 
pačioms naudojant indikatorius nustatyti korupcijos rizikas ir pagrindines jų pa-
plitimo vietas.

Būtina pažymėti, kad korupcijos lygis ir jos paplitimas savivaldos srityse (švieti-
mo, urbanistikos, sveikatos, aplinkosaugos, administracijos, seniūnijų veiklos ir 
kt.) gali būti matuojamas netiesioginiais rodikliais, kurie atspindi globalų reiškinį 
lokalioje aplinkoje. Korupcijos prevencijos įstatyme27 yra nurodyta, kad didžiausią 
poveikį korupcija daro ekonomikos plėtrai, demokratijai, socialinei gerovei, naci-
onaliniam saugumui, viešųjų paslaugų teikimo kokybei. Todėl tikėtina, kad minė-
tus reiškinius savivaldybės lygmeniu galės atspindėti korupcijos rodikliai, susiję 
su viešaisiais pirkimais, investiciniu klimatu ir verslo plėtros, viešųjų ir privačiųjų 
interesų derinimo lygiu savivaldybėje, korupcinių veikų paplitimu savivaldybėje, 
tam tikrų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimu.

2.1. Gero valdymo indikatoriai 

Savivaldybių patirtis ir galimybės pačioms matuoti (stebėti) neskaidrumo rizi-
kas. Nors kai kurios Lietuvos savivaldybės korupcijos prevencijai ir jos vadybai ski-
ria vis daugiau dėmesio (dažniausiai reaguodamos į STT pasiūlymus pagal atliktas 

27  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas // Valstybės žinios, 2002-06-12, Nr. 57-2297 (3 str. 
1 d.).
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rizikos analizes28), o atskirais atvejais korupcijos prevencijos programų projektai 
yra derinami su visuomene29, tačiau Lietuvos valstybės ir savivaldybių instituci-
jos dažnai nepakankamai (neadekvačiai) įvertina korupcijos rizikos tikimybes ir 
ne visos reikšmingos prielaidos bei sąlygos pasireikšti korupcijai yra įtraukiamos į 
antikorupcinius veiksmų planus30. Be to, užsienio šalių patirtis rodo, kad ir kaip be-
sivystančios institucijos siektų efektyviai vykdyti korupcijos rizikos vadybą, tai joms 
padaryti pačioms yra sudėtinga, nes a) stokojama tam išteklių, ypač ekspertinio lyg-
mens; b) korupcijos rizikos analizės tikslai nėra aiškiai suformuojami; c) egzistuoja 
nuolatinės institucinės paskatos „daryti nuolaidas“ galimoms korupcijos rizikoms; 
d) institucijos, turinčios korupcijos rizikos įrankius, nebūtinai gali pateikti veiks-
mingumo ar poveikio įrodymus31. Todėl yra tikslinga sukurti nešališką, iš dalies 
išoriniais duomenimis paremtą savivaldybių korupcijos rizikos matavimo sistemą.

Išorinio neskaidrumo tikimybių matavimo poreikis ir galimų indikatorių at-
rankos principai. Viešojo sektoriaus institucijose korupcijos apraiškų ir galimų 
rizikų vertinimas dažniausiai yra pagrįstas subjektyvesniais duomenų gavimo bū-
dais, t. y. remiantis tam tikrų asmenų grupių (pavyzdžiui, piliečių, politikų, vals-
tybės tarnautojų, verslo atstovų, ekspertų) suvokimo tyrimais ar patirtimi32. Nors 
visuomenės įtraukimas į korupcijos vertinimą savaime yra pozityvus procesas, ta-
čiau subjektyvūs suvokimo tyrimai nėra pakankamas pagrindas sukurti patikimus, 
objektyvius ir reguliarius duomenis apie korupcijos raišką ir jos pokyčius. Subjek-
tyvių duomenų gavimo būdai gali padėti geriau suvokti korupcijos reiškinį ir gal-
būt išryškinti naujas korupcines situacijas ar atvejus, tačiau tikslingiau būtų atlikti 
objektyvią, ilgalaikėje perspektyvoje palyginamą korupcijos rizikų ir tikimybių 
stebėseną, remiantis standartizuotomis technikomis. Mokslinėje literatūroje nuro-
doma, kad vienas svarbiausių patikimos veiklos informacijos bruožų yra jos siste-
miškumas, t. y. veiklos informacijos reguliarus rinkimas, stebint tendencijas ir kai-
tą33. Tačiau reikia nepamiršti, kad korupciją, kaip išskirtinį reiškinį, dar vadinamą 
slaptu fenomenu, dažniausiai sunku matuoti dėl informacijos nepakankamumo 

28 Pavyzdžiui, žr. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. korupcijos prevencijos programa, 
patvirtinta Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-19 įsakymu Nr. 30-868, prieiga 
per internetą: http://www.vilnius.lt/index.php?62236352 (žr. 2016-08-09).

29 Žr. Klaipėdos miesto savivaldybė, [Naujienos] Teikite pasiūlymus korupcijos prevencijos programai, 
2016-04-13, prieiga per internetą: https://www.klaipeda.lt/lit/Teikite-pasiulymus-korupcijos-prevenci-
jos-programai/1579842 (žr. 2016-08-09).

30 Nakrošis V., Vilpišauskas R. Sustainable Governance Indicators 2016. Lithuania Report, 2016, p. 33.
31 Hart E., Why is Corruption Risk management so Hard? Assessing Current Practices in Development Aid, 

U4 Anti-Corruption Resource Centre, May (1), 2016, prieiga per internetą: http://www.u4.no/publica-
tions/why-is-corruption-risk-management-so-hard-assessing-current-practices-in-development-aid/ (žr. 
2016-08-09).

32 Johnston M. Assessing Vulnerabilities to Corruption: Indicators and Benchmarks of Government Perfor-
mance, Public Integrity, 12 (2), 2010, p. 125–126.

33 Kroll A. Why Public Managers Use Performance: Information Concepts, Theory, and Empirical Analysis, 
Doctoral Dissertation, Potsdam: University of Potsdam, 2012, p. 4–6.



22

ir objektyvių duomenų nepasiekiamumo34. Todėl korupcijos rizikų ir tikimybių 
stebėsenos sistemai indikatorių atranka turi būti atlikta kruopščiai įvertinant, ar 
duomenys ne tik bus gauti, bet ir ar bus užtikrinamas reguliarus jų rinkimo ir pri-
statymo būdas. Be to, gerų indikatorių sudarymas turi remtis atsižvelgiant ir į kitus 
kriterijus, kurie apibendrintai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Gero indikatoriaus bruožai korupcijos tikimybėms ir rizikai nustatyti.

Gero 

indikatoriaus 

bruožai

Aprašymas Šaltinis

Detalus 

(konkretus)

Pernelyg bendro pobūdžio indikatorius nesuteikia itin 

vertingos informacijos ir dažniausiai nėra naudojamas 

tolesniuose veiklos tobulinimo procesuose.

Urra F. J. (2007)

Johnston M. (2010)

Objektyvus Indikatorius turi būti paremtas patikrinamais įrodymais, 

o ne tik atspindėti asmeninę nuomonę ar požiūrį. 

Indikatorius turi būti išreikštas faktiniais vienetais, ne 

taškais ar sutartinių skalių priskyrimu.

Johnston M. (2010)

Neutralus Indikatoriai neturi būti orientuoti tik į atskiras veiklos 

(viešosios politikos) sritis.

Manning, Kraan, and 

Malinska. (2006)

Johnston M. (2010)

Aiškus Indikatoriai turi būti aiškiai suprantami ne tik ekspertams 

ir viešojo valdymo atstovams, bet ir visiems piliečiams.

Johnston M. (2010)

Reguliariai 

stebimas

Per pasirinktus laiko periodus, pasitelkiant indikatorius, 

turi būti užtikrinamas kaitos įvertinimas.

Johnston M. (2010)

Pigus Reguliariai stebimi indikatoriai turi turėti tik minimalias 

sąnaudas tiek finansine prasme, tiek neapsunkinant 

duomenų rinkimo ir jų pristatymo suinteresuotiems 

asmenims.

Johnston M. (2010)

Patikimas Kiekvienas indikatorius turi matuoti tai, kas ir yra 

numatyta, ir užtikrinti duomenų patikimumą.

Johnston M. (2010)

Pritaikomas Indikatoriai turėtų ne tik atspindėti situaciją, bet ir būti 

tiesiogiai naudingi tobulinant veiklą.

Urra F. J. (2007)

Johnston M. (2010)

Informacijos šaltinis: sudaryta pagal Johnston M. Assessing Vulnerabilities to Corruption: Indicators and 
Benchmarks of Government Performance, Public Integrity, 12 (2), 2010, p. 125–142 ir Urra F. J. Assessing 
Corruption: An analytical review of Corruption Measurement and its Problems: Perception, Error and Util-
ity, Washington: Georgetown University, 2007.

34  Urra F. J. Assessing Corruption: An analytical review of Corruption Measurement and its Problems: Per-
ception, Error and Utility, Washington: Georgetown University, 2007, p. 2, prieiga per internetą:http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN028792.pdf (žr. 2016-05-28).
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Galimi duomenų gavimo šaltiniai. Pažymėtina, kad, siekiant sukurti Lietuvos sa-
vivaldybių korupcijos rizikų ir tikimybių indikatorius pagal 3 lentelėje nurodytus 
gero indikatoriaus bruožus, reikia apsvarstyti galimus duomenų gavimo šaltinius. 
Būtų idealu, jeigu duomenims rinkti būtų pasitelktos išorinės informacinių tech-
nologijų (toliau – IT) stebėsenos sistemos, kurios ne tik padėtų užtikrinti objekty-
vų ir pigų, bet ir sisteminį duomenų rinkimą. Ypač patogus ir patikimas duomenų 
rinkimas būtų užtikrinamas naudojantis vadinamosiomis viešojo sektoriaus insti-
tucijų atvirų duomenų prieigomis. Juolab kad dar 15-oji A. Kubiliaus Vyriausybė 
pačioje savo kadencijos pabaigoje parodė politinį dėmesį atvirų duomenų nau-
dojimui, t. y. tuometinė Vyriausybė išreiškė siekį „[...] geriau panaudoti valstybės 
ir savivaldybės institucijų ir įstaigų kaupiamus pirminius duomenis [...] piliečių 
patogumui ir valstybės veiklos skaidrumui skatinti [...]“35. Vyriausybės lygiu nu-
matyti pradiniai atvirų duomenų naudojimo tikslai (užtikrinti patogų duomenų 
gavimo būdą ir skatinti institucijų veiklos skaidrumą) atitinka dalį keliamų reika-
lavimų duomenims rinkti pagal metodikos indikatorius.

Kita vertus, kad Lietuvoje atvirų duomenų sklaida dar yra nepakankamai išvystyta, 
atvirai patvirtina ir kai kurios Lietuvos politinės partijos. Pavyzdžiui, vienos par-
tijos 2016 m. politinėje programoje numatytas siekis atverti valstybės duomenis, 
pažymint, kad Lietuvoje turi būtų įgyvendinama ambicingesnė ir duomenų atvė-
rimo strategija36.

LR savivaldybės dėl duomenų visuomenei atvėrimo laikosi veikiau pasyvios stra-
tegijos. Kad LR savivaldybėms šis klausimas nėra itin aktualus, iš dalies patvirtina 
Lietuvos savivaldybių asociacijos pozicija, kai nebuvo pateikti pasiūlymai LR ūkio 
ministerijos 2013  m. kurtai Atvirų duomenų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių 
studijai37. Bet atskiros savivaldybės, pavyzdžiui, Vilniaus miesto, skiria dėmesio 
tam tikrų atvirų duomenų sklaidai. Tačiau šiandien nėra galimybės sukurti ben-
drą LR savivaldybių korupcijos rizikos ir tikimybių indikatorių sistemą pagal visų 
savivaldybių teikiamus atvirus duomenis, kurie paprasčiausiai yra nepakankami 
arba jų tiesiog nėra, t. y. reguliarus ir automatiškai palaikomas duomenų gavimas 
vien tik iš pačių visų savivaldybių šiandien greičiausiai būtų komplikuotas ir neį-
gyvendinamas.

35  Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolas Nr. 79 „Dėl atvirų duomenų“, 2012-12-10, prie-
iga per internetą: http://data.ukmin.lt/pasitarimo-protokolas-atviri-duomenys-121210_priimtas.pdf (žr. 
2016-06-05).

36  Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis, Rinkimų programa 2016, prieiga per internetą: http://www.delfi.
lt/sportas/kitos-sporto-sakos/neitiketinas-epizodas-rio-parolimpiadoje-turkei-besidziaugiant-griuda-
ma-laimejo-jos-varzove.d?id=72263998 (žr. 2016-09-10).

37  LR ūkio ministerija, prieiga per internetą: http://data.ukmin.lt/apie.html (žr. 2016-06-05).
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Todėl pagal galimybes būtų pravartu pasitelkti trečiųjų institucijų valdomus duo-
menų šaltinius. Kad duomenų rinkimas naudojant išorines IT sistemas būtų tiks-
lingas, patvirtina ir STT, kuri yra įvertinusi, jog pagal LR korupcijos prevencijos 
įstatymą valstybės ir savivaldybės lygmeniu „korupcijos prevencijos priemonių ir 
veiksmų vykdymo viešinimas ir kitoks sisteminis duomenų tvarkymas automati-
niu būdu yra ribotas arba visai nevykdomas“38. 

Pažymėtina, kad, norint sukurti bendrą funkcionalų ir realiai veikiantį savivaldy-
bes reitinguojantį įrankį, privalu atsižvelgti į tai, jog LR savivaldybės (iš viso jų yra 
60) yra skirtingos (pavyzdžiui, pagal dydį, specifiką palyginimui – Neringos sav. 
ir Vilniaus m. sav.) ir atitinkamai konstruoti itin horizontalaus pobūdžio sritis. 
Šioje vietoje yra palanku, kad horizontalaus pobūdžio sritys, būdingos kiekvienai 
savivaldybei, kartu yra gana rizikingos. 4 lentelėje pateiktos horizontalios indika-
torių sritys, kurių duomenys indikatoriams gali būti renkami iš trečiųjų institucijų 
administruojamų duomenų sistemų.

4 lentelė. Indikatorių sritys pagal prieinamas išorines duomenų sistemas, administruojamas trečiųjų 
institucijų.

Indikatorių sritis Duomenų šaltinio (sistemos) pavadinimas Institucija, 

administruojanti 

duomenų sistemą

Viešieji pirkimai Viešųjų pirkimų tarnybos atvirų duomenų prieigos:

1) http://www.freedata.lt/vpt/; 

2) https://github.com/viesujupirkimutarnyba.

Viešųjų pirkimų 

tarnyba 

Viešieji ir privatūs 

interesai

Interesų deklaracijų informacinė sistema (toliau – IDIS) Vyriausioji tarnybinės 

etikos komisija

ES struktūrinė 

parama

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė 

informacinė valdymo ir priežiūros sistema (toliau – 

SFMIS)

LR finansų ministerija

Išorinių institucijų 

nustatyti 

pažeidimai ir 

neatitiktis teisės 

normoms ir 

reikalavimams

1) Nusikalstamų veikų žinybinis registras (toliau – NVŽR);

2) Administracinių teisės pažeidimų registras (toliau – 

ATPR);

3) LR Seimo kontrolierių įstaigos metinė veiklos 

ataskaita;

4) Vyriausybės atstovų apskrityse veiklos ataskaitos;

5) LR STT ataskaitos apie savivaldybėse vykdomas 

korupcijos prevencijos priemones.

Informatikos ir ryšių 

departamentas prie 

LR VRM;

LR Seimo kontrolierių 

įstaiga;

Vyriausybės atstovai 

apskrityse

STT Korupcijos 

prevencijos valdyba

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių.

38  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Korupcijos prevencijos informacinės sistemos vizijos 
projektinis aprašymas, projektas, 2015-10-16 [neskelbtas dokumentas].
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Duomenų gavimo iš išorinių duomenų sistemų ribotumai. Vis dėlto būtina at-
kreipti dėmesį į rengiant metodiką atsiradusius ribotumus dėl duomenų panaudo-
jimo iš tam tikrų išorinių šaltinių. Pirma, dėl juridinio pobūdžio apribojimų iš kai 
kurių išorinių informacinių sistemų nėra galimybių gauti duomenų. Pavyzdžiui, 
viešam naudojimui negalimas duomenų rinkimas iš IDIS39, nes tai gali neatitikti 
asmens duomenų teisinės apsaugos principų40. Paradoksalu, tačiau savivaldybės 
tarybos narių ir administracijos padalinių atstovų privačiųjų interesų deklaracijos 
yra viešai prieinamos, tačiau pagal kiekvieną deklaraciją duomenų rinkimas nebus 
nei greitas (automatizuotas), nei patogus. 

Duomenų gavimas iš SFMIS sistemos, atrodo, taip pat yra komplikuotas. Kaip pa-
aiškėjo iš susirašinėjimo su LR finansų ministerijos atstovais, tokiam bendradar-
biavimui greičiausiai gali iškilti kliūtis: „[...] dėl teisinių duomenų teikimo apribo-
jimų“41.

Antra, kai kurie numatyti išoriniai šaltiniai yra tinkami tik iš dalies. Vyriausybės 
atstovų apskrityse pateikti motyvuoti teikimai svarstyti teisės akto pakeitimą (pa-
naikinimą) ar pateikti reikalavimai neatidėliojant įgyvendinti LR įstatymus ir (ar) 
vykdyti Vyriausybės sprendimus, pasak Vyriausybės atstovo apskrityje, dažniausiai 
neindikuoja savivaldybės korupcinių apraiškų, o laikini neatitikimai dažniausiai 
būna nulemti objektyvių priežasčių42. Be to, kai kuriose apskrityse taikoma prak-
tika, kad dar sprendimo rengimo stadijoje savivaldybės atstovai yra linkę būsimus 
sprendimus suderinti su Vyriausybės atstovu apskrityje, todėl Vyriausybės atstovų 
reikalavimų ir teikimų skaičius sąlyginai būna mažas po savivaldybių sprendimo 
priėmimo43.

Integruota rodiklių sistema. Atsižvelgiant į šias aplinkybes kuriama integruota 
rodiklių sistema. Viena vertus, duomenys pagal 2 sritis (viešieji pirkimai, išorinių 
institucijų nustatyti pažeidimai ir neatitiktys teisės normoms ir reikalavimams) 
gali būti gaunami iš institucijų išorinių duomenų sistemų ir atvirų duomenų priei-
gų. Kita vertus, 3 sritims duomenys bus renkami iš klausimyno savivaldybėms 
(žr. 5 lentelę).

39  IDIS nėra skirta deklaruoti privačius interesus, tačiau tai patogi priemonė savivaldybės institucijų vado-
vams ar jų įgaliotiems asmenims stebėti pavaldžių tarnautojų jau pateiktus duomenis.

40  Pokalbis su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos institucijos atstovu, 2016-08-25.
41  Finansų ministerijos atstovo elektroninis laiškas, 2016-06-08.
42  Pokalbis su Vyriausybės atstovu apskrityje, 2016-08-10.
43  Ten pat.
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5 lentelė. Indikatorių sritys ir duomenų gavimo šaltiniai.

Nr. Srities pavadinimas Šaltinis

1. Viešieji pirkimai VPT atviri duomenys; klausimynas 

savivaldybėms

2. Kompetentingų institucijų nustatyti 

pažeidimai ir kiti teisinių normų 

neatitikimai

Išorinių institucijų viešai prieinami ir viešai 

neprieinami duomenys

3. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir 

įstaigų priežiūra

Klausimynas savivaldybėms

4. Į skaidrumą, viešumą ir paslaugų 

prieinamumą orientuota vadyba

Klausimynas savivaldybėms

5. Savivaldybės antikorupcinė veikla Klausimynas savivaldybėms

Šaltinis: sudaryta autorių.

2.2. Gero valdymo rodiklių savivaldybėms sritys

Sritis Nr. 1 „Viešieji pirkimai“

Bendras problemos apibūdinimas. Viešųjų pirkimų skaidrumo stoka – šiuo metu 
viena dažniausių viešosios politikos aptarinėjamų problemų Lietuvoje. Ypač tam 
impulsą suteikė Lietuvos kariuomenės atlikti virtuvės įrankių, kurių įsigijimo kai-
na net 8 kartus viršijo rinkos kainą, viešieji pirkimai44. Visuomenės nepasitenki-
nimą sukėlė tai, kad galimai neskaidrūs viešieji pirkimai įvyko Lietuvos gyventojų 
saugumą nuo išorės grėsmių užtikrinančioje institucijoje, kuri dar 2016 m. liepos 
mėnesį buvo tarp trijų didžiausią pasitikėjimą tarp Lietuvos piliečių turinčių ins-
titucijų45. Pagal tą pačią apklausą LR savivaldybės rikiavosi institucijų ir institucijų 
grupių apačioje, tradiciškai aplenkdamos tik teismus, LR Vyriausybę, LR Seimą 
ir partijas46. Neatsitiktinai netinkamai vykdomi viešieji pirkimai savivaldybėse ar 

44 Seimo komitetas domėsis kariuomenės virtuvės įrankių pirkimais, „Lrt.lt“, 2016-08-30, prieiga per inter-
netą: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/146901 (žr. 2016-09-25).

45 Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimai „Vilmorus“, prieiga per internetą: http://www.vilmorus.lt/index.
php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=20 (žr. 2016-09-25).

46 Ten pat.
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jų įmonėse žiniasklaidoje buvo vadinami „intriguojančiomis išlaidomis“47, taip pat 
itin dažnai tiesiogiai apibūdinami kaip „neskaidrūs“48. Skaidrumo problema savi-
valdybių viešuosiuose pirkimuose yra sulaukusi ir Lietuvos mokslininkų dėmesio. 
Štai tyrinėjant Kauno miesto savivaldybės administracijos atvejį, buvo konstatuota, 
kad „korupcijos apraiškos galimos visuose viešųjų pirkimų etapuose“49. Korupcijos 
rizikos problema viešųjų pirkimų srityje aktuali ne tik Lietuvos savivaldybėms. Pa-
vyzdžiui, Brazilijos savivaldybėse dažniausios „korupcijos schemos“ fiksuojamos 
būtent vykdant sukčiavimus viešuosiuose pirkimuose, o pats viešųjų pirkimų pro-
cesas dažniausiai neužtikrina sąžiningos konkurencijos50. 

Pastaruoju metu Lietuvos viešojoje erdvėje vis dažniau aptarinėjami galimai ne-
skaidrūs politikų ir verslo atstovų ryšiai51. Antai Seimo narys, buvęs STT Pane-
vėžio valdybos viršininkas P.  Urbšys, reaguodamas į tokius atvejus, konstatuoja: 
„pas mus politikai ir verslas yra smarkiai korumpuoti ir tai yra viena iš sudėtinių 
politinės korupcijos dalių“52. Vietos savivaldos lygmeniu tarp verslo atstovų ir po-
litikų vykdomi neskaidrūs sandoriai gali turėti itin skaudžių pasekmių viešajam 
interesui. Pavyzdžiui, Trakų rajono savivaldybės politikų korupcinė byla (kai buvo 
nuteistas netgi buvęs savivaldybės meras) atskleidė, kad „Trakų rajone tuo metu 
be kyšių negalėjo veikti nei viena bendrovė, teisėtais būdais verslininkai negalė-
jo laimėti konkursų“53. Neatsitiktinai savivaldoje dažniausiai galimos korupcinės 
rizikos siejamos su politinio lygmens asmenų veikla ir įgaliojimais (nors toks įsi-
tikinimas nebūtinai yra teisingas, kadangi savivaldybės administracijoje, kuri, pa-
vyzdžiui, išduoda įvairius leidimus ir licencijas ir kartu užsiima verslo kontrole, 

47 Savickas E. Problemų kamuojamoje savivaldybės įmonėje – intriguojančios išlaidos, „Delfi“, 2016-04-20, 
prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/verslas/verslas/problemu-kamuojamoje-savivaldybes-imone-
je-intriguojancios-islaidos.d?id=71003356 (žr. 2016-07-30).

48 Tiriami neskaidrūs viešieji pirkimai Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyriuje, „15min“, 
2009-09-29, prieiga per internetą: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/tiria-
mi-neskaidrus-viesieji-pirkimai-panevezio-miesto-savivaldybes-administracijos-skyriuje-59-58125 (žr. 
2016-07-30); Palangos savivaldybės viešieji pirkimai – neskaidrūs, „Vakarų ekspresas“, 2012-02-03, priei-
ga per internetą: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/palangos-savivaldybes-viesieji-pirki-
mai---neskaidrus-683197/ (žr. 2016-07-30); Ukmergės savivaldybių konkursai – neskaidrūs, „Veidas“, 
2010-10-06, prieiga per internetą: http://www.veidas.lt/viesuju-pirkimu-tarnyba-dauguma-ukmerges-sa-
vivaldybes-konkursu-neskaidrus (žr. 2016-07-30).

49 Palidauskaitė J., Ereminaitė S. Korupcija viešuosiuose pirkimuose: nuo teorinės apibrėžties iki atvejo 
studijos (II dalis), Viešoji politika ir administravimas, 33, 2010, p. 101.

50 Ferraz C., Finan F. Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Govern-
ments, American Economic Review, 101, 2011 (June), p. 1281.

51 Pavyzdžiui, buvusio Seimo nario E. Masiulio ir koncerno „MG Baltic“, esamo Seimo nario P. Gražulio ir 
bendrovės „Judex“.

52 Žinių radijas, Ar specialiųjų tarnybų pastangos nugalėti korupciją – tik spektaklis?, laida „Atviras pokal-
bis“, 2016-08-17, prieiga per internetą: http://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/ar-specialiu-
ju-tarnybu-pastangos-nugaleti-korupcija-tik-spektaklis?video=1 (žr. 2016-08-20).

53 Didžiausios korupcijos bylos atomazga: kyšininkavę Trakų politikai sės už grotų, „L.rytas.lt“, 2013-06-27, 
prieiga per internetą: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/didziausios-korupcijos-bylos-atomaz-
ga-kysininkave-traku-politikai-ses-uz-grotu.htm (žr. 2016-08-20).
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korupcijos rizikos greičiausiai yra dar didesnės). Štai vienas savivaldybės atstovas, 
dirbęs savivaldybės Antikorupcijos komisijos veikloje, pažymėjo: „Jeigu korupci-
ja savivaldybėje egzistuoja, tai politiniu lygmeniu. Savivaldybėse žemiau politinio 
lygmens – nėra ko ieškoti. Paprastas tarnautojas neturi svertų, bet politikai turi. 
Su politiniu lygmeniu blogiausia. Ten ir gimsta [korupcinės] schemos ir reikala-
vimai...“54

Viena vertus, tai galbūt kiek šališka ir tendencinga valstybės tarnautojo nuomo-
nė, kita vertus, būtų tikslinga atskleisti savivaldybės politikų galimus sąryšius 
ir (ar) interesus su dažniausiai viešuosius pirkimus jų savivaldybėje laimėjusio-
mis verslo struktūromis. Šioje vietoje primenama, kad šia metodika siekiama 
nustatyti ne korupcijos atvejus, o galimo neskaidrumo rizikas ir tikimybes. Vie-
šųjų pirkimų tarnybos atvirų duomenų prieigoje (http://www.freedata.lt/vpt/
bypo/188764867) yra nurodyti kiekvienos savivaldybės „didžiausi tiekėjai“ ir 
pateikti duomenys, už kokią bendrą sumą atskiras juridinis asmuo suteikė savi-
valdybei paslaugų ar (ir) pardavė prekių. Primenama, kad savivaldybės tarybos 
nariai už atliekamas tarybos nario pareigas negauna atlygio (tik yra padengiamos 
jų kanceliarinės išlaidos), tad didžiausia dalis narių tuo pat metu yra ir vers-
lo bendrovių atstovai (darbuotojai, vadovai, savininkai (akcininkai), tad svarbu 
identifikuoti, ar darbo ryšiais jie yra susiję su didžiausiais savivaldybių viešųjų 
pirkimų laimėtojais. Kad toks rodiklis būtų reikšmingas, liudija ir vienos politi-
nių partijų 2016 m. rinkimų siekis: „praplėsti politikų privačiųjų interesų dekla-
racijų turinį, numatant prievolę deklaruoti politikų valdomų įmonių laimėtus 
viešuosius pirkimus“55.

Norvegijoje naudojami viešųjų pirkimų korupcijos indikatoriai56. Pavyzdžiai 
aplinkybių, kurios gali kelti papildomų klausimų ir apmąstymų: jeigu tiekėjas sam-
do vieną ar daugiau subrangovų; darbuotojas, turintis plačius institucijos įgalioji-
mus, valdo didelę dalį viso proceso; kontrolė, kas buvo pristatyta.

Korupcija pasireiškia, kai gaunamas pernelyg didelis pranašumas, t. y. darbuoto-
jai, tarnautojai ar išrinkti savivaldybių pareigūnai gali piktnaudžiauti savo pozicija 
(„ryšium su padėtimi, tarnybos ar vykdoma užduotimi“) tikslu gauti neteisėtas 
privilegijas (‚nepagrįsto atlygio“). Tai dažnai atsitinka mainų forma, kur savivaldy-
bės atstovas gauna pernelyg didelį pranašumą.

54 Pokalbis su savivaldybės valstybės tarnautoju, 2016-08-16.
55 Tėvynės Sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai, TS-LKD planas Lietuvai [2016 m. partijos politinė 

programa Seimo rinkimams], prieiga per internetą: http://tsajunga.lt/wp-content/uploads/2014/04/Ben-
dras-programinis-dokumentas_09-09.pdf (žr. 2016-09-10).

56 Your municipality. An anti-corruption handbook. Transparency International Norway. – Oslo. 2014. // 
http://www.transparency.no/wp-content/uploads/sites/10/TI_kommunehandboka_eng_digital.pdf.
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Kyšių pavyzdžiai:

 � finansinė donorystė – pinigų arba lygiavertė;

 � skolos grąžinimas darbų forma, nuosavybe ar medžiagos pristatomos 
į asmens namus;

 � dovanos su pridedamomis tam tikromis sąlygomis;

 � nemokamas naudojimasis nekilnojamuoju turtu ar savybe, priklau-
sančia kitam verslo atstovui;

 � komisinių grąžinimas („atkatas“);

 � pažadai dėl tolesnio verslo plėtojimo;

 � dovanos, darančios įtaką situacijai, kai turi būti pateiktas pasiūlymas, 
pradėtos derybos ar pasirašyta sutartis;

 � brangios kelionės, apgyvendinimas ir renginiai, kuriuose mažai arba 
visai nėra profesinio (dalykinio) turinio;

 � kai asmuo darbdavio sąskaita padengia išlaidas už save ir (ar) šeimos 
narius;

 � svetingumas, pramogos ar renginiai, skirti poveikiui per derybas ar 
pirkimus daryti;

 � seksualinės paslaugos;

 � mokėjimai grynaisiais be pakvitavimų, čekių ar dokumentų;

 � kitų, nesusijusių su apgyvendinimu, neįprastų išlaidų padengimas per 
viešbučio sąskaitą;

 � asmeninių išlaidų apmokėjimas;

 � paskolos, gautos iš tiekėjų, pagal atitinkamas paskolų sutartis.

Atskiri Norvegijos teisėsaugos atskleisti korupcijos atvejai57

Korupcija sukelia įmonėms finansinių nuostolių ir jos praranda gerą reputaciją. 
Pranešimai apie korupcijos reiškinius ir kitus pažeidimus verslo vadinami pažei-
dimų atskleidimu. 

57 http://www.okokrim.no/korrupsjon (žr. 2016-10-17).
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Korupcijos atvejų pavyzdžiai, kuriuos ištyrė ØKOKRIM: 

 � UNICEF atvejis: 2002 m. sausio mėn., buvęs UNICEF pirkimo va-
dybininkas nuteistas kalėti 5 m. ir 6 mėn. dėl piktnaudžiavimo pasi-
tikėjimu. Jis buvo vienas JT sistemos vadovų, atsakingas už įrangos 
pirkimą įvairiems vandens projektams, kuriuos globojo UNICEF. Jis 
buvo pripažintas kaltu dėl 5,2 mln. kyšio gavimo mainais už sutarčių 
sudarymą. Teismas taip pat įrodė, kad jis įvairiais būdais manipulia-
vo pirkimų taisyklių procesais, todėl tarp nustatytų konkurso dalyvių 
nevyko jokia konkurencinė kova. Jam buvo priteista sumokėti 14,5 
mln. kronų kompensaciją UNICEF, taip pat konfiskuotas apie 4,6 mln. 
kronų vertės turtas. Nuosprendis buvo apskųstas, tačiau Apeliacinis 
teismas skundą atmetė. Sprendimas buvo vykdytinas58.

 � „Statoil“atvejis: 2004 m. birželio mėn. ØKOKRIM paskyrė 20 mln. 
baudą įmonei „Statoil“ ASA ir 200 000 šios įmonės tarptautinio depar-
tamento buvusiam direktoriui. 

 � Raudonojo Kryžiaus atvejis: 2005 m. gruodžio mėn. buvęs Raudo-
nojo Kryžiaus finansų direktorius nuteistas kalėti 5 m. ir 6 mėnesius. 
Nuteistajam buvo įsakyta sumokėti 12,4 mln. žalą Norvegijos Raudo-
najam Kryžiui59.

 � Ullevål atvejis: 2005 m. rugpjūčio mėn. trys asmenys buvo patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn už korupciją. Du iš jų buvo kaltinami pa-
žeidę Baudžiamojo kodekso naujas korupcijos nuostatas. Tai pirmas 
atvejis, kai ØKOKRIM buvo atliktas tyrimas pagal nuostatas, kurios 
buvo įtrauktos į LR baudžiamąją kodeksą. Buvęs turto vadybininkas 
nuteistas už iš Švedijos verslininkų gautus kyšius. Jis taip pat buvo nu-
teistas už gautus kyšius iš statybinių medžiagų ir baldų įmonės. Šie 
įvykiai nuo 2001 iki 2004  m. buvo galutinai išspręsti apylinkės teis-
me60.

 � Vandentiekio atvejis: 2007  m. sausio ir vasario mėn. ØKOKRIM 
pateikė kaltinimus penkiems asmenims vadinamojoje vandentiekio 
byloje. Buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn buvęs Žemutinės 
RUMERIKĖS Vandentiekio ir Sentralrenseanlegget RA-2 vadovas, jo 
sūnus ir trys verslo partneriai. Pastarųjų asmenų veiksmais padaryta 
70 mln. žala. Kaltinamajame akte nurodyta, kad buvęs vandentiekio 

58  http://www.okokrim.no/artikler/sak-unicef (žr. 2016-10-17).
59  http://www.okokrim.no/artikler/sak-rodekors (žr. 2016-10-17).
60  http://www.okokrim.no/artikler/sak-ulleval (žr. 2016-10-17).
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vadovas šiurkščiai piktnaudžiavo savo padėtimi tam, kad gautų didelę 
finansinę naudą61.

 � „SINTEF“ Naftos tyrimų atvejis: 2007 m. vasario mėn. ØKOKRIM 
pateikė kaltinimus dėl bendros korupcijos buvusiam „SINTEF Petro-
leum“ generaliniam direktoriui („SINTEF PF“) ir baudą nuo „SINTEF 
PF“ (įmonių nuobaudos). Jis buvo patrauktas baudžiamojon atsako-
mybėn dėl to, kad „SINTEF“ 2002 m. pasirašė sutartį su įmone (OIL 
Industries inžinerijos ir statybos Overseas Ltd) dėl teikimo konsulta-
vimo paslaugų projekto Vakarų Zagroso sritys Irane susitarimui. Su-
tarties vertė buvo maždaug 6 mln. JAV dolerių. Bendrovės „Hinson“ 
sutartyje buvo nuspręsta, kad ji gaus 6 % tarptautinės dalies sutarties 
vertės iš Vakarų Zagroso projekto kaip atlygį už paslaugas, iš viso 254 
426 JAV dolerių. Mokėjimai buvo atlikti iš „SINTEF PF“ į „Hinson“ 
banko sąskaitą Šveicarijoje. „Hinson“ sutartis buvo nutraukta 2003 m. 
spalio 23 dieną62. 

 � Banko valdytojas nuteistas dėl kyšio gavimo: 2009 m. balandžio 
mėn. Aukščiausiasis Teismas paliko galioti apkaltinamąjį teismo nuo-
sprendį banko valdytojui Vakarų Norvegijoje. Lietuvos apeliacinis 
teismas nuteisė už du baudžiamojo kodekso pažeidimus63.

 � Laivų savininkų atvejis: 2014  m. gegužės mėn. ØKOKRIM paskir-
ta bauda dėl korupcijos laivybos kompanijos Cabuenes frachtavimas 
AS dukterinės įmonės Rederi įmonės Torvald Klaveness. Bendrovei 
buvo skirta 20 mln. bauda. Kyšiai buvo užmaskuoti ir mokami į banko 
sąskaitą kaip komisiniai Šveicarijos bendrovei, registruotai Didžiosios 
Britanijos Mergelių saloje, ir kontroliuojami per tarpininką rezidentą 
Londone, Jungtinėje Karalystėje. Sumokėtus pinigus į banko sąskaitas 
Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Liuksemburge kontroliavo karališkosios 
šeimos Bahreine atstovas, kuris tuo metu buvo Bahreino naftos minis-
tru ir Albos nariu. Bendrovė pripažino baudą64. 

Orientacija. Rodikliai yra orientuoti į nepakankamo viešumo (atvirumo) (1–2 ro-
dikliai), konkurencijos nebuvimo (3–5 rodikliai) ir galimas viešųjų bei privačiųjų 
interesų nesuderinimo (6 rodiklis) rizikas ir tikimybes.

61  http://www.okokrim.no/artikler/sak-vannverk (žr. 2016-10-17).
62  http://www.okokrim.no/artikler/sak-sintef (žr. 2016-10-17).
63  http://www.okokrim.no/id/DC2DB308DB537B95C12576AF004401EF (žr. 2016-10-17).
64  http://www.okokrim.no/rederisaken (žr. 2016-10-17).
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Duomenų šaltiniai:

 � 1–5 rodiklių reikšmėms apskaičiuoti duomenis būtų galima gauti pa-
gal klausimyną savivaldybėms arba iš VPT atvirų duomenų prieigos 
(https://github.com/viesujupirkimutarnyba);

 � 6 rodiklio reikšmę būtų galima apskaičiuoti pagal viešai pateiktas 
savivaldybės tarybos narių viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijas 
(http://www.vtek.lt/index.php/deklaravimas) ir VPT atvirų duome-
nų prieigoje pateiktus duomenis (http://www.freedata.lt/vpt/search).

Rodiklių sąrašas:

 � Rodiklis Nr. 1. Savivaldybės skelbtų (atvirų) viešųjų pirkimų konkursų 
dalis nuo visų konkursų per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 2. Savivaldybės pirkimų, vykdytų naudojantis CPO elek-
troniniu katalogu, dalis nuo visų viešųjų pirkimų per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 3. Savivaldybės supaprastintų pirkimų dalis nuo visų vie-
šųjų pirkimų per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr.  4. Savivaldybės vidutinis dalyvių (tiekėjų), tenkančiam 
vienam pirkimui, skaičius per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 5. Savivaldybės viešųjų pirkimų, kuriuose dalyvavo 1 da-
lyvis, dalis nuo visų viešųjų pirkimų per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 6. Savivaldybės tarybos narių dalis, kurie (arba jų sutuok-
tiniai) yra tiesiogiai susieti privačiaisiais ryšiais (akcininkai ar savi-
ninkai, vadovai, darbuotojai) su 20 didžiausių savivaldybės paslaugų 
ir darbų tiekėjų ar jų grupių, nuo visų tarybos narių.

Sritis Nr. 2 „Kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti teisinių 
normų neatitikimai“ 

Bendras problemos apibūdinimas. Išorinių kontroliuojančių ir  (ar) teisingumą 
vykdančių institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti teisinių normų neatitikimai esą 
objektyvus orientyras, kuris implikuoja savivaldybės atstovų veiklos galimas ne-
skaidrumo rizikas ir tikimybes arba tiesiogiai atspindi korupcines veikas. Rodiklių 
faktinėms reikšmėms nustatyti duomenys bus renkami iš šių valstybės institucijų 
duomenų sistemų: VPT, Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų 
ministerijos, Statistikos departamento prie LR Vyriausybės.
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Pažymėtina, kad VPT atlieka tikrinimus, susijusius su pirkimų procedūrų vykdy-
mu, ir tikrinimus, susijusius su sutarčių sudarymu ir jų vykdymu65. Toliau pateik-
tas fragmentas iš interviu su VPT vadove atskleidžia, kad sutarčių sudarymo ir 
vykdymo patikrinimai taip pat yra itin aktualūs:

„Ėmėme tikrinti, kaip vykdomos sutartys: ką pirko ir ką nusipirko. Skaičiai baisūs: 
91 proc. iš patikrintų sutarčių buvo nustatyta pažeidimų. Žodžiu, norime vieno, 
nusiperkame, o gauname visai ką kitą. Viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo prie-
žiūra visiškai nesutvarkyta. Kas pasirašyta sutartyje, kas padaryta ir kaip atrodo 
rezultatas – visa tai turi sutapti, o čia matome didelių problemų“66.

Kita vertus, VPT atlieka tik 3,5 proc. visų viešųjų pirkimų patikrinimų67, todėl tai 
gali paaiškinti, kad LR savivaldybėse 2015 m. buvo atliktas itin mažas skaičius VPT 
sutarčių vertinimų – iš viso tik 15-a dvylikoje savivaldybių68. Dėl nepakankamų 
duomenų nėra tikslinga į rodiklių sistemą įtraukti VPT nustatytų pažeidimų skai-
čių pagal sutarčių sudarymo ir vykdymo patikrinimus. Tačiau į rodiklių sistemą 
yra įtrauktas rodiklis, kuris atskleidžia VPT nustatytų pažeidimų skaičių tikrinant 
pirkimų procedūrų vykdymą (rodiklis Nr. 7).

LR Seimo kontrolierių įstaigos veikla yra orientuota į viešosios valdžios institucijų 
priežiūrą stebint, ar vykdoma pareiga tinkamai tarnauti piliečiams, todėl yra priima-
mi ir tiriami pareiškėjų skundai dėl valdžios institucijų pareigūnų piktnaudžiavimo 
ir biurokratizmo69. Akcentuotina, kad ši institucija 2015 m. pateikė rekordinį reko-
mendacijų, skirtų valstybės ir savivaldybės institucijoms, skaičių – 2194 rekomenda-
cijas, kuriomis atkreipė pareigūnų dėmesį į atlaidumą darbe, įstatymų arba kitų tei-
sės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimus, piktnaudžiavimą, biurokratizmą 

65 Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-4 „Dėl viešųjų pirkimų bei 
viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrini-
mui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016-01-11// TAR, 2016-01-11, Nr. 490.

66 Lėka A. Diana Vilytė – apie viešas viešųjų pirkimų paslaptis [interviu su VPT vadove D. Vilyte], „Veidas.
lt,“ 2016-07-19], prieiga per internetą: http://www.veidas.lt/diana-vilyte-%E2%80%93-apie-viesas-viesu-
ju-pirkimu-paslaptis (žr. 2016-10-02).

67 Nors žiniasklaidoje skirtingi šaltiniai nurodo nevienodą šį skaičių, tačiau jis yra artimas 3,5 proc. 
Pavyzdžiui, Seimo narė A. Bilotaitė teigia, kad 3 proc. (Bilotaitė A. Auksiniai viešieji pirkimai #2: kaip 
pažaboti švaistymą?, „Delfi.lt“, 2016-09-13, prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/ringas/poli-
tics/a-bilotaite-auksiniai-viesieji-pirkimai-2-kaip-pazaboti-svaistyma.d?id=72248764, žr. 2016-10-02). 
VPT direktorės teigimu, atliekama 3,5 proc. patikrinimų (Lėka A. Diana Vilytė – apie viešas viešųjų 
pirkimų paslaptis [interviu su VPT vadove D. Vilyte], „Veidas.lt“, 2016-07-19], prieiga per internetą: 
http://www.veidas.lt/diana-vilyte-%E2%80%93-apie-viesas-viesuju-pirkimu-paslaptis, žr. 2016-10-02.

68 Neskelbtas šaltinis: pagal VPT vidinės informacinės sistemos duomenis.
69 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas Nr. VIII-950, 1998-12-03// „Valstybės žinios“, 1998-

12-16, Nr. 110-3024.
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arba žmonių teisių ir laisvių pažeidimus70. LR Seimo kontrolierių įstaigos metinėje 
veiklos ataskaitoje yra pateikti duomenys apie skundų tyrimus pagal savivaldybes ir 
joms pavaldžias įstaigas ir institucijas71. Šiai metodikai reikiami duomenys yra šie: a) 
gautų skundų skaičius; b) pagrįstų skundų skaičius; c) pateiktų rekomendacijų skai-
čius. Vis dėlto LR Seimo kontrolierių įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitoje yra pateikta 
tik 8 savivaldybių skundų tyrimų statistika, todėl dėl galimybės gauti kitų savivaldy-
bių duomenis raštu buvo kreiptasi į LR Seimo kontrolierių įstaigą, tačiau buvo gau-
tas neigiamas atsakymas. Tad potencialiai galimas rodiklis – „LR Seimo kontrolierių 
įstaigoje gautų pagrįstų skundų ir pateiktų rekomendacijų dėl savivaldybių ir joms 
pavaldžių įstaigų skaičius per 2015 m.“ – nėra įtrauktas į metodiką.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas72 – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto 
asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tie-
siogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos 
(dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai da-
roma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, 
pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

2 paveikslas. Korupcinių nusikalstamų veikų ir KSI indekso dinamika Lietuvoje 2005–2015 m.
Informacijos šaltinis: sudaryta autorių.

70 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Seimo kontrolieriai pateikė rekordinį skaičių re-
komendacijų, 2016-05-09, prieiga per internetą: http://www.lrski.lt/lt/naujienos/385-seimo-kontrolieri-
ai-pateike-rekordini-skaiciu-rekomendaciju.html (žr. 2016-10-03).

71 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2015 metų veiklos 
ataskaita, pateikta LR Seimui 2016-03-10 raštu Nr. 1/3 D-770 „Dėl 2015 metų veiklos ataskaitos pateikimo“, 
prieiga per internetą: http://www.lrski.lt/images/Seimo_kontrolieriai_ataskaita_2015.pdf (žr. 2016-09-30).

72 Lietuvos Respublikos Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Seimo 2015-03-10 nutarimu Nr. XII-1537, 3.2 punktas// TAR, 2015-03-16, Nr. 3856.
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Kyšininkavimo tendencijos Lietuvoje:

3 paveikslas. Gyventojų atsakymai į klausimą, ar teko duoti kyšį.
Informacijos šaltinis: Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014 m.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad Lietuvos gyventojų polinkis duoti kyšį didėja. 
Tokią išvadą galima daryti iš 2008 ir 2014 m. duomenų panašumo ir tik dviejų 
laikotarpių, kai buvo užfiksuotos mažėjimo tendencijos (2004 ir 2011 metų).

Tipiniai korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų pavyzdžiai yra aktyvus ir pasyvus 
kyšininkavimas, įskaitant naudos kaip paskatos atlikti neteisėtą arba etiką pažei-
džiantį veiksmą siūlymą, teikimą ir priėmimą arba prašymą. Nauda gali būti su-
teikiama įvairiomis formomis, pavyzdžiui, dovanomis, paskolomis, mokesčiais, 
kyšiais (šalutiniais mokėjimais), atlygiu („komisiniais“) ir kitaip, pavyzdžiui, mo-
kesčių sumažinimu, vizų išdavimu, paslaugomis, rėmimu ir dovanojamu turtu. 
Daugeliu atvejų korupcija yra susijusi su kita neteisėta veikla, pavyzdžiui, kainų 
nustatymu, kvietimų teikti pasiūlymus manipuliavimu, pinigų plovimu, neteisė-
tu praturtėjimu, šantažu ir sukčiavimu. Korupcija aptinkama ir vykdant ne tokius 
konkrečius veiksmus, pavyzdžiui, tai gali būti favoritizmas ir nepotizmas skiriant 
valstybės pareigūnus, įtakos pardavinėjimas ir prekyba palankiais sprendimais, 
klientelizmu, su abejotinu atleidimu nuo atsakomybės, amnestija ir privatizavi-
mu susijusi praktika, kyšių davimas policijai ir teisminėms institucijoms, politi-
nių partijų finansavimas ir rinkimų kampanijos rezultatų klastojimas. Korupcijos 
priežastis gali būti nereglamentuojami arba prastai valdomi interesų konfliktai, pa-
vyzdžiui, buvusiems valstybės pareigūnams be veiklos pertraukų siūlomi pelningi 
postai bendrovėse („sukamųjų durų“ reiškinys)73.

Korupcinio nusikalstamumo rodiklius galima vertinti dvejopai. Visų pirma, tai 
objektyvūs duomenys, kurie rodo konkrečius korupcinius faktus ir tam tikrų 

73 Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A52014IE6520; 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-opinions.34276 (žr. 2016-10-01).
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nusikalstamų veikų lygį bei paplitimą savivaldoje. Tačiau žinant korupcinio po-
būdžio nuskalstamų veikų latentiškumą, kuris dažnai vertinamas 1/100 atvejų 
(t. y. nustatomas tik vienas atvejis iš 100), negalima kategoriškai neigti korupci-
jos reiškinių net ir tuo atveju, kai savivaldybės teritorijoje per tam tikrą laikotarpį 
nebuvo užfiksuota nei viena korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. ES lėšo-
mis VRM IRD atliko Baltijos valstybių korupcinių veikų monitoringą (EULOCS 
(Forma_2Ž-APSK_EULOCS), tačiau šis projektas pasibaigė ir galime pasinaudoti 
2012–2015 m. apskričių ir savivaldybių suvestinių duomenimis. 

6 lentelė. 2012–2015 m. nusikaltimai, susiję su korupcija Lietuvoje.

Metai/Savivaldybė
Nusikaltimai, susiję su korupcija.

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Vidurkis

Iš viso: 907 1101 1301 1026 1083,75

Alytaus apskritis 62 67 84 74 71,75

Alytaus m. 14 25 11 16 16,5

Alytaus r. 12 6 8 14 10

Druskininkų m. 21 13 35 19 22

Lazdijų r. 7 11 14 9 10,25

Varėnos r. 8 12 16 16 13

Kauno apskritis 227 221 289 195 233

Kauno m. 149 120 177 107 138,25

Birštonas 4 2 3

Jonavos r. 8 7 19 17 12,75

Kaišiadorių r. 26 34 19 8 21,75

Kauno r. 13 20 18 22 18,25

Kėdainių r. 8 10 15 12 11,25

Prienų r. 12 20 27 21 20

Raseinių r. 7 10 12 8 9,25

Klaipėdos apskritis 101 164 126 83 118,5

Klaipėdos m. 48 88 58 36 57,5

Neringa 1 2 1 4 2

Palanga 6 15 12 9 10,5
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Klaipėdos r. 11 26 25 12 18,5

Kretingos r. 12 10 17 6 11,25

Skuodo r. 7 9 7 5 7

Šilutės r. 16 14 6 11 11,75

Marijampolės apskritis 40 57 67 54 54,5

Marijampolė 19 38 34 24 28,75

Kalvarija 5 4 5 4 4,5

Kazlų Rūda 5 3 9 7 6

Šakių r. 4 3 7 9 5,75

Vilkaviškio r. 7 9 12 10 9,5

Panevėžio apskritis 28 67 67 69 57,75

Panevėžio m. 4 36 32 32 26

Biržų r. 5 5 7 8 6,25

Kupiškio r. 2 2 4 6 3,5

Panevėžio r. 9 10 6 8 8,25

Pasvalio r. 3 5 9 7 6

Rokiškio r. 5 9 9 8 7,75

Šiaulių apskritis 101 87 130 106 106

Šiaulių m. 47 39 53 53 48

Akmenės r. 4 4 7 1 4

Joniškio r. 7 9 35 9 15

Kelmės r. 8 5 12 4 7,25

Pakruojo r. 4 8 5 22 9,75

Radviliškio r. 18 12 10 11 12,75

Šiaulių r. 13 10 8 6 9,25

Tauragės apskritis 29 56 32 28 36,25

Jurbarko r. 12 18 14 13 14,25

Pagėgiai 3 12 5 4 6

Šilalės r. 5 6 5 5 5,25

Tauragės r. 9 20 8 6 10,75
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Telšių apskritis 24 50 35 20 32,25

Mažeikių r. 7 11 11 4 8,25

Plungės r. 7 16 8 4 8,75

Rietavas 2 3 3 1 2,25

Telšių r. 8 20 13 11 13

Utenos apskritis 72 70 65 49 64

Visaginas 15 5 7 12 9,75

Anykščių r. 10 11 8 7 9

Ignalinos r. 12 6 6 5 7,25

Molėtų r. 8 16 10 1 8,75

Utenos r. 21 22 25 21 22,25

Zarasų r. 6 10 9 3 7

Vilniaus apskritis 223 262 406 348 309,75

Vilniaus m. 147 144 227 222 185

Elektrėnai 16 8 10 16 12,5

Šalčininkų r. 8 24 33 23 22

Širvintų r. 4 5 4 3 4

Švenčionių r. 11 7 12 4 8,5

Trakų r. 16 13 14 16 14,75

Ukmergės r. 5 10 5 4 6

Vilniaus r. 16 51 101 60 57

Informacijos šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos. 

Nusikalstamų veikų vidurkis yra didžiausias Vilniaus apskrityje, tačiau tai yra ab-
soliutus skaičius, neatspindintis korupcinių veikų paplitimo apskrities gyventojų 
populiacijoje. Pavyzdžiui, kyšininkavimų ir prekybos įtaka veikų 100 000 gyven-
tojų Klaipėdos mieste 2013 metais buvo 8,2, 2015-aisiais – 6,5, o Šiaulių mieste – 
12,5. Todėl iš šių duomenų galime daryti išvadą, kad, analizuojant korupcines nu-
sikalstamas veikas, būtina naudoti ne tik absoliučius skaičius, bet ir santykinius.

Toliau pateikiame 2006–2015 m. laikotarpio kyšininkavimo, papirkimo, piktnau-
džiavimo ir tarnybinių pareigų neatlikimo veikų projekte dalyvaujančių savivaldy-
bių duomenis.
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7 lentelė. Korupcinių veikų dinamika atskirose savivaldybėse 2006–2015 metais.

Kyšininkavimas (BK 225, 226 str.)

 Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vidurkis

Iš viso LR 57 49 56 93 87 73 144 139 99 89 88,6

Klaipėdos m. 3 0 3 6 9 7 5 15 6 9 6,3

Joniškio r. 0 1 0 1 0 0 0 2 1 9 1,4

Alytaus m. 0 1 0 0 0 0 1 3 5 0 1

Lazdijų r. 0 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0,8

Rokiškio r. 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0,6

Ignalinos r. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,2

Plungės r. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,2

Kelmės r. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1

Jurbarko r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rietavas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Papirkimas (BK 227 str.)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vidurkis

Iš viso LR 259 211 180 207 226 220 449 134 972 874 373,2

Klaipėdos m. 18 18 11 8 9 6 26 18 34 23 17,1

Jurbarko r. 1 3 5 6 9 1 7 1 15 12 6

Kelmės r. 2 5 6 2 7 4 7 2 13 4 5,2

Alytaus m. 1 2 1 2 1 2 12 1 10 16 4,8

Lazdijų r. 5 5 0 3 3 3 4 0 15 7 4,5

Ignalinos r. 3 1 1 5 6 6 8 1 5 5 4,1

Joniškio r. 0 3 2 2 0 1 7 0 10 16 4,1

Plungės r. 3 2 2 1 3 3 5 0 8 4 3,1

Rokiškio r. 1 0 2 2 1 0 2 0 8 7 2,3

Rietavas 2 1 4 1 4 3 1 0 2 1 1,9
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Piktnaudžiavimas (BK 228 str.)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vidurkis

Iš viso LR 326 275 356 413 384 372 354 382 132 56 305

Klaipėdos m. 21 38 16 17 17 27 28 25 12 7 20,8

Rokiškio r. 0 0 10 2 40 4 0 0 0 0 5,6

Lazdijų r. 1 0 10 2 9 10 2 2 0 1 3,7

Alytaus m. 4 1 2 7 3 4 4 6 2 0 3,3

Jurbarko r. 5 3 3 5 1 2 3 2 0 0 2,4

Ignalinos r. 2 1 3 2 1 2 1 2 1 0 1,5

Plungės r. 3 2 0 1 3 0 0 2 4 0 1,5

Kelmės r. 0 1 0 3 4 2 1 1 0 0 1,2

Joniškio r. 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0,9

Rietavas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarnybinių pareigų neatlikimas (BK 229 str.)*

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vidurkis

Iš viso LR 14 9 2,3

Klaipėdos m. 2 0 0,2

Plungės r. 1 0 0,1

Alytaus m. 0 0 0

Ignalinos r. 0 0 0

Joniškio r. 0 0 0

Jurbarko r. 0 0 0

Kelmės r. 0 0 0

Lazdijų r. 0 0 0

Rietavas 0 0 0

Rokiškio r. 0 0 0

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų 
ministerijos domenimis.

* – Duomenys už 2014–2015 metus.
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Nusikalstamų veikų pobūdis leidžia skirti nusikalstamas veikas į dvi rodiklių gru-
pes: pirma grupė atspindi korupcinį nusikalstamumą tarp tarnautojų, antra – tarp 
gyventojų. Būtina pažymėti, kad, Informatikos ir ryšių departamento kaupiamuo-
se duomenyse registruojant nusikalstamą veiką padariusio asmens darbo ar pro-
fesinę veiklą, nėra pažymima, ar jis yra savivaldybės ar kito lygmens tarnautojas. 
Todėl nėra jokios galimybės ir oficialių statistinių duomenų, leidžiančių nustatyti, 
kiek savivaldybės tarnautojų padarė korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Visgi ir esant šiai įtariamųjų registracijos spragai yra galimybė kelti pagristą prie-
laidą apie savivaldybės tarnautojų padaromus korupcinius nusikaltimus. Iš bendro 
korupcinių veikų srauto būtina eliminuoti papirkimų veikas, kurias dažniausiai 
daro gyventojai. Žinoma, kad ir savivaldybės tarnautojas gali padaryti papirkimų 
nusikalstamą veiką, tačiau jo veika bus dažniausiai traktuojama kaip padaryta ne 
tarnybos metu ar nesusijusi su tarnybos pareigų atlikimu. Todėl analizuojant ky-
šininkavimus, piktnaudžiavimus tarnyba ir tarnybinių pareigų neatlikimą, galima 
kelti prielaidas apie korupcinių veikų paplitimą tarp savivaldybės tarnautojų.

Papirkimai dažniausiai atspindi gyventojų aktyvumą siūlant tarnautojams „atsipir-
kimus“ už padarytus pažeidimus ir vengiant atsakomybės.

Orientacija. Į savivaldybių ir jų tarnautojų pažeidimų skaičių, kurie buvo nustatyti 
kitų valstybės kompetentingų institucijų.

Duomenų šaltiniai:

 � VPT vidinė duomenų sistema (viešai neprieinama);

 � Informatikos ir ryšių departamento prie VRM statistika (http://www.
ird.lt/statistines-ataskaitos/?metai=2015&menuo=12&idAta=1&r-
t=1&oldYear=2015&id=136&idStat=10&regionas=0&id3=1#A-
tas-EK-SAV);

 � Valstybės tarnybos departamento informacija (gali būti naudojama 
kaip šaltinis, rodantis, kiek savivaldybės tarnautojų buvo pašalinta iš 
tarnybos nereabilituojamais pagrindais). 

Rodiklių sąrašas:

 � Rodiklis Nr. 7. Savivaldybės pirkimų dalis, kuriems VPT nustatė pa-
žeidimus, nuo visų VPT tikrintų savivaldybės pirkimų per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 8. Savivaldybės teritorijoje valstybės tarnautojų ir dar-
buotojų padarytos korupcinės nusikalstamos veikos (Lietuvos BK 
225-226, 228-229 str.) nuo visų savivaldybės valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų (veikų paplitimas tarp tarnautojų);
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 � Rodiklis Nr. 9. Savivaldybės teritorijoje padaromų korupcinių nusi-
kalstamų veikų (Lietuvos BK 225-229 str.) skaičius (korupcinių veikų 
paplitimas tarp gyventojų). 

Sritis Nr. 3 „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūra“ 

Problemos apibūdinimas. Savivaldybės įmonės labai dažnai yra apibūdinamos 
kaip „partinės lesyklėlės“74, turint omenyje, kad savivaldybės valdančiosios koa-
licijos partijos yra linkusios pasidalyti savivaldybės kontroliuojamas įmones savo 
priežiūrai ir siekia vienašališkai bei galimai neskaidriai jas valdyti. Tikėtina, kad 
panaši situacija yra visose Lietuvos savivaldybėse – tiek rajonų, tiek didžiųjų mies-
tų. Antai netgi Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių situacija pra-
eitais metais buvo apibūdinama taip:

„Daugumos Vilniaus savivaldybės įmonių efektyvumas žemas ir jos vis dar valdo-
mos šešėlyje. Visuomenės interesas nuosekliai ignoruojamas, o gyventojams nėra 
prieinama net elementari finansinė informacija apie savivaldybės turtą. Pavyzdžių 
toli ieškoti nereikia: Vilniaus miesto transporto įmonės tinklalapyje, kuriame tu-
rėtų būti pateikti duomenys apie įmonės finansinius ir veiklos rodiklius, tėra tik 
vienas įrašas, kad informacija ruošiama. Šis įrašas publikuojamas dar nuo 2013 
metų“75.

STT korupcijos rizikos vertinimuose yra atkreipiamas dėmesys į įmonių, kurių 
steigėja yra savivaldybė, vadovų atrankos skaidrumą ir objektyvumą. STT yra įver-
tinusi, jog išoriniai ekspertai nors teoriškai ir gali dalyvauti viešuosiuose vadovų 
atrankos konkursuose patariamojo balso teise, tačiau, pavyzdžiui, Vilniaus miesto 
savivaldybėje nėra įtvirtinta detali ir aiški išorinių ekspertų dalyvavimo tvarka ir jų 
atrankos procedūra76. Tokia praktika gali sudaryti prielaidas neskaidrumui: šališ-
kai gali būti parenkami „nepriklausomi“ ekspertai arba tikrieji nepriklausomi eks-
pertai gali apskritai būti nekviečiami į savivaldybės įmonių ir įstaigų organizuoja-
mus konkursus. Todėl STT pasiūlymas savivaldybei yra konstruktyvus – užtikrinti 

74  Pavyzdžiui, žr. Grigolytė R. Vilniaus savivaldybės opozicija: apie milijardinę skolą, utopinius Artūro 
Zuoko projektus ir „partines lesyklėles“, 2013-06-07, „15min.lt“, prieiga per internetą: http://www.15min.
lt/naujiena/aktualu/lietuva/vilniaus-savivaldybes-opozicija-apie-milijardine-skola-utopinius-arturo-zuo-
ko-projektus-ir-partines-lesykleles-56-342758 (žr. 2016-08-21).

75  Majauskas M. Metas išvalyti Zuoko lesyklėles, „Delfi.lt“, 2015-01-27, prieiga per internetą: http://www.
delfi.lt/news/ringas/politics/m-majauskas-metas-isvalyti-zuoko-lesykleles.d?id=67007188, (žr. 2016-08-
21).

76  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-02-05 išvada Nr. 4-01-836 „Dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės korupcijos rizikos analizės“, p. 8.
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nuolatinį nepriklausomų ekspertų dalyvavimą vadovų atrankos konkursuose, 
įtvirtinant ekspertų atrankos procedūras77. 

Siekiant įvertinti kandidato į savivaldybės įmonės vadovus patikimumą, tarp STT 
siūlymų savivaldybėms taip pat yra pateiktas siūlymas užtikrinti Lietuvos Respu-
blikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatų vykdymą ir kreiptis 
į STT dėl informacijos apie asmenį patikimumo78. Toks siūlymas yra tikslingas, 
kadangi STT yra nustačiusi, jog praktinėje veikloje pasitaiko, kad minėto įstatymo 
9 straipsnio nuostatos nėra įgyvendinamos. Pavyzdžiui, 2012 ir 2014 m. keturių 
Kauno miesto savivaldybės bendrovių vadovų atrankos metu nebuvo kreiptasi į 
STT su prašymu pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti vadovų pareigas 
savivaldybės valdomose įmonėse79. 2015 m. vykusios Ukmergės rajono savivaldy-
bės bendrovės vadovo atrankos procedūrų metu taip pat buvo nesikreipta į STT 
siekiant įvertinti pretendentų patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo ti-
kimybę80.

Taigi, atsižvelgiant į skaidrumo ir atvirumo principus, ne tik svarbu, kad savivaldy-
bės kontroliuojamų įmonių vadovai būtų išrinkti viešai paskelbto konkurso metu, 
bet ir kad pačios atrankos procedūros būtų skaidrios, objektyvios ir jų būtų lai-
komasi. Vis dėlto, nepaisant vadovų formalios atrankos procedūrų užtikrinimo, 
korupcijos riziką galima įžvelgti, jeigu savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įs-
taigų vadovai yra savivaldybės valdančiosios koalicijos partijų nariai. Tokiais atve-
jais kyla rizika, jog pavaldžių įmonių ir įstaigų kontrolė gali būti šališka ir selek-
tyvi. Tuo pačiu savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų organizacijų kolegialių 
valdymo organų (valdybų) tinkamas sudarymas taip yra reikšmingas žingsnis ne 
tik korupcijos rizikos, bet ir demokratijos aspektu bendrai. Pavyzdžiui, STT yra 
nustačiusi, jog kai kurių bendrovių valdybos yra suformuotos tik iš savivaldybės 
valstybės tarnautojų ir bendrovių vadovų, todėl logiškas jos pasiūlymas savival-
dybei  – efektyviau išnaudoti savivaldybės (gyvenamosios vietos) bendruomenės 
narių galimybes dalyvauti priimant įmonių veiklai aktualius sprendimus per savo 
atstovus, visuomenines organizacijas81.

Nors savivaldybės kontroliuojamų organizacijų, kaip ir kitų Lietuvos viešojo admi-
nistravimo įstaigų, ataskaitų kokybė gali būti diskutuotina, tačiau galima daryti 
prielaidą, jog organizacija, kuri apskritai yra nepateikusi metinės veiklos ataskaitos, 

77  Ten pat, p. 9.
78  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-05-25 išvada Nr. 4-01-3924 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės korupcijos rizikos analizės“, p. 13.
79  Ten pat, p. 13–14.
80  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-05-25 išvada Nr. 4-01-3926 „Dėl Ukmergės rajono 

savivaldybės korupcijos rizikos analizės“, p. 6.
81  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-05-25 išvada Nr. 4-01-3924 „Dėl Kauno miesto 

savivaldybės korupcijos rizikos analizės“, p. 19–22.
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atsiduria korupcijos rizikos ribose vertinant iš skaidrumo ir atvirumo perspekty-
vos. Taip pat nepalankiai vertintini atvejai, kuomet savivaldybės kontroliuojamų 
organizacijų atstovai nėra pateikę viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų. Kad 
tokių atvejų praktikoje yra, patvirtina STT 2015 m. atliktas vertinimas, kurio metu 
nustatyta, jog Vilniaus miesto savivaldybės net 6 kontroliuojamų organizacijų va-
dovai nebuvo pateikę privačiųjų interesų deklaracijų82. 

Galiausiai svarbu įvertinti, kiek savivaldybės kontroliuojamos organizacijos ski-
ria dėmesio antikorupcinių priemonių viešinimui. Kaip atskleidė „Transparency 
International“ tyrimas, tik 6 iš 41 didžiausių (pagal pardavimus) Lietuvos viešojo 
ir privataus sektorių įmonių viešai atskleidžia, kaip jos siekia suvaldyti korupcijos 
riziką83.

Orientacija. Rodikliai yra orientuoti į įmonių vadovų atrankos konkursų viešumą, 
nešališkumą ir skaidrumą, pačių įmonių (valdybų) veiklos skaidrumą, atvirumą 
visuomenei.

Duomenų šaltinis: klausimynas savivaldybėms.

Rodiklių sąrašas:

 � Rodiklis Nr. 10. 2015 m. savivaldybės įmonių bei iš savivaldybės biu-
džeto lėšų finansuojamų įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar 
dalininkė yra savivaldybė, vadovų atrankos konkursų, kurių komisijo-
se nariais buvo bent vienas išorinis nepriklausomas ekspertas84, dalis 
nuo visų konkursų;

 � Rodiklis Nr. 11. 2015 m. savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 
paskirtų vadovų, dėl kurių patikimumo paskyrimo metu kreiptasi į 
STT, dalis nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų paskirtų vadovų;

 � Rodiklis Nr. 12. 2015 m. savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 
vadovų, kurie buvo išrinkti viešai paskelbto konkurso metu, dalis nuo 
visų išrinktų vadovų;

82  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-02-05 išvada Nr. 4-01-836 „Dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės korupcijos rizikos analizės“, p. 15–16.

83  Markevičienė E. Paskelbtos atviriausiai apie korupciją kalbančios įmonės, 2015-07-29, „Verslo žinios“, 
prieiga per internetą: http://vz.lt/vadyba/2015/07/29/paskelbtos-atviriausiai-apie-korupcija-kalbanci-
os-imones (žr. 2016-09-20).

84  Nepriklausomas ekspertas – asmuo, kuris darbo santykiais ir kitais bendradarbiavimo (veiklos) pagrin-
dais, išreikštais finansine išraiška, nėra susijęs su savivaldybe ir jos kontroliuojamomis struktūromis. Tai 
specifinės srities, personalo ar verslo vadybos ekspertas, konkursų komisijoje nario pareigas atliekantis 
visuomeniniais pagrindais. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė po STT išvados 2015 m. sudarė „At-
rankos komitetą“, kurį sudaro išorės ekspertai: P. Masiulis („Tele 2“ vadovas), K. Vaivadaitė (vadovų at-
rankos profesionalė, 15 metų dirbanti tarptautinėje įmonėje), J. Pusvaškis (verslo vadybos profesionalas, 
8 metus dirbantis „Baltic Management Institute“ generaliniu direktoriumi).
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 � Rodiklis Nr. 13. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų (UAB, 
AB, VšĮ) vadovų, kurie yra savivaldybės valdančiosios koalicijos parti-
jų nariai, dalis nuo visų savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų 
vadovų;

 � Rodiklis Nr. 14. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) valdy-
bų, kurių sudėtyje yra bent vienas bendruomenės ar nevyriausybinės 
organizacijos narys, dalis nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų val-
dybų;

 � Rodiklis Nr. 15. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ), kurių 
2015 m. veiklos ataskaitos paskelbtos viešai, dalis nuo visų savivaldy-
bės įmonių ir įstaigų;

 � Rodiklis Nr. 16. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vado-
vų, kurie nėra pateikę viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų, dalis 
nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų;

 � Rodiklis Nr. 17. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) dalis, 
kurių interneto tinklalapyje yra atskira skiltis (paskyra) apie korupci-
jos prevenciją, nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų.

Sritis Nr. 4 „Į skaidrumą, viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuota vadyba“ 

Korupcijos riziką gana gerai išreiškia ši formulė: korupcijos rizika = monopolija + 
oficiali diskrecija – atskaitomybė85. Kitaip tariant, kuo tarnautojas ar politikas turi 
didesnę veikimo laisvę (plačius įgaliojimus) vykdydamas veiklas (teikdamas pas-
laugas), kurioms nėra alternatyvų, ir kuo mažiau yra atskaitingas už savo vykdo-
mas veiklas (teikiamas paslaugas), tuo yra didesnė tikimybė atsirasti korupciniams 
veiksmams. Kaip yra žinoma, būtent viešojo sektoriaus institucijos dažniausiai 
teikia monopolinės prigimties paslaugas, kurioms nėra alternatyvos rinkoje. To-
dėl viešojo sektoriaus institucijose itin svarbi gerai funkcionuojanti, į skaidrumą, 
viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuota vadyba (veiklų organizavimas), t. y. 
gerai veikianti skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės sistema. Pavyzdžiui, jeigu sa-
vivaldybės leidimų išdavimų srityje biurokratinių suvaržymų nedaug ir procedū-
ros yra aiškiai reglamentuotos, tai korupcijos rizika bus minimizuota (pavyzdžiui, 
nebus prielaidų pagreitinti leidimų išdavimo procesą). Tad laiku išduoti [statybos] 
leidimai ženklina gerai savivaldybėje veikiančią vadybą.

85  Klitgaard R., MacLean-Abora R., Parris H. L. Korumpuoti miestai: praktinis korupcijos gydymo ir pre-
vencijos vadovas, Eugrimas, 2005, p. 20 [elektroninė versija]. Prieiga per internetą: http://www.transpar-
ency.lt/wp-content/uploads/2015/10/korumpuoti_miestai.pdf (žr. 2016-10-22).
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Etikos vadyba be valstybės tarnautojų etiško elgesio skatinimo, netinkamo elgesio 
prevencijos taip pat yra orientuota į visuomenės pasitikėjimo valdžia didinimą86. 
Tad savivaldybės sudarytų skaidrios, į viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuo-
tos aplinkos įspūdį, jei ne tik savivaldybės interneto svetainėje būtų pateikta admi-
nistracines paslaugas teikiančių asmenų kontaktinė informacija, funkcijos ir rei-
kalavimai jų pareigybėms, paviešintas darbo užmokestis, vadovaujamas pareigas 
atliekančių asmenų kasmetinės užduotys, bet ir viešai prieinamas detalus adminis-
tracinių paslaugų pasiekiamumo žemėlapis, t. y. ką piliečiai pažingsniui turi daryti, 
norėdami gauti administracinę paslaugą. Be to, korupcijos rizikų minimizavimą 
užtikrintų reguliarus ir tinkamas savivaldybės teisės aktų antikorupcinis vertini-
mas. Juolab kad egzistuoja STT nustatytų abejotinų atvejų, kuomet savivaldybių 
praktikoje pasireiškia „nepagrįstai sumažintas teisės aktų ir jų projektų, kurių an-
tikorupcinis vertinimas pagal antikorupcijos prevencijos įstatymą yra privalomas 
ir savivaldybių institucijoms, kategorijų skaičius [...]“87.

Orientacija. Rodikliai yra orientuoti į savivaldybės paslaugų [lengvą] prieinamu-
mą, paslaugų tinkamą suteikimą (pavyzdžiui, ar statybos leidimai išduodami lai-
ku), informacijos apie savivaldybės darbuotojus ir apie jų vykdomas funkcijas (už-
duotis) pasiekiamumą, darbuotojų darbo užmokesčio viešumą.

Duomenų šaltinis: klausimynas savivaldybėms.

Rodiklių sąrašas:

 � Rodiklis Nr. 18. Laiku neišnagrinėtų gyventojų prašymų (skundų) da-
lis nuo visų gyventojų prašymų (skundų) per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 19. Laiku neišduotų statybos leidimų dalis nuo visų leidi-
mų per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 20. Savivaldybės administracijos teikiamų administraci-
nių paslaugų, kurioms yra nurodytas detalus „paslaugos pasiekiamu-
mo žemėlapis“ (ką piliečiai [pažingsniui] turi daryti, norėdami gauti 
administracinę paslaugą), dalis nuo visų savivaldybės administracijos 
teikiamų administracinių paslaugų;

 � Rodiklis Nr. 21. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, da-
lyvaujančių teikiant administracines paslaugas, kurių funkcijos ir 

86  Palidauskaitė J. Etika valstybės tarnyboje, Kaunas: Technologija, 2010, p. 306.
87  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2013-02-25 raštas Biržų rajono savivaldybės admin-

istracijos direktoriui Nr. 4-01-1300 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorup-
cinio vertinimo metodikos, prieiga per internetą: https://www.stt.lt/documents/korupcijos_prevenci-
ja/4-01-1300.pdf (žr. 2016-10-22).
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reikalavimai jų pareigybėms yra nurodyti savivaldybės tinklalapyje, 
dalis nuo visų savivaldybės darbuotojų ir tarnautojų;

 � Rodiklis Nr. 22. Savivaldybės administracijoje vadovaujamas parei-
gas einančių asmenų (administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, 
departamentų direktorių, jų pavaduotojų, skyrių vedėjų, jų pavaduo-
tojų), kurių kasmetinės užduotys yra paviešintos savivaldybės tin-
klalapyje, dalis nuo visų savivaldybės administracijoje vadovaujamas 
pareigas einančių asmenų;

 � Rodiklis Nr. 23. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, da-
lyvaujančių teikiant administracines paslaugas, kurių interneto sve-
tainėje pateikta kontaktinė informacija (vardas, pavardė, elektroninis 
paštas, telefonas), dalis nuo visų savivaldybės darbuotojų ir tarnautojų;

 � Rodiklis Nr. 24. 2015 m. savivaldybėje priimtų teisės aktų (jų projek-
tų), kuriems buvo atliktas antikorupcinis vertinimas, dalis nuo visų 
per 2015 m. priimtų teisės aktų;

 � Rodiklis Nr. 25. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų pa-
reigybių grupių (pavyzdžiui, departamentų direktoriai, skyrių vedėjai, 
poskyrių vedėjai, vyriausieji specialistai, vyresnieji specialistai, specia-
listai) dalis, kurių vidutinis darbo užmokestis yra paskelbtas interneto 
svetainėje, nuo visų savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
pareigybių grupių.

Sritis Nr. 5 „Savivaldybės antikorupcinė veikla“ 

Savivaldybių antikorupcinė veikla įgyvendinta Lietuvos kovos su korupcija pre-
vencijos sistemoje, kurią sudaro Korupcijos prevencijos įstatyme numatytos vals-
tybės institucijų antikorupcinės veiklos (priemonės).

Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

 � korupcijos rizikos analizė;

 � kovos su korupcija programos;

 � teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio 
reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų 
projektų antikorupcinis vertinimas);

 � informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės 
ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas 
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Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respu-
blika, pateikimas;

 � informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų re-
gistrams;

 � visuomenės švietimas ir informavimas;

 � nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;

 � kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikian-
tys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes 
atsirasti korupcijai.

Visos įstaigos STT kasmet teikia motyvuotą išvadą dėl veiklos sričių, kuriose egzis-
tuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas padeda, įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti 
konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti. 2015 m. STT gavo 119 ko-
rupcijos pasireiškimo tikimybių išvadų, kurių padaugėjimą beveik 30 proc. lėmė 
vykdyti antikorupciniai mokymai Nacionalinės teismų administracijos ir teismų 
atstovams.

Korupcijos rizikos analizė

Siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įs-
taigų procedūras bei procesus, STT išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupci-
niu požiūriu. Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais, valstybės ar savivaldybės 
įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones 
būtiniems pokyčiams įgyvendinti. 2015 m. STT atliko 18 korupcijos rizikos ana-
lizių, kurių metu antikorupciniu požiūriu įvertino valstybės ar savivaldybės insti-
tucijų ar įstaigų korupcijai jautrias 32 veiklos sritis. STT, vykdydama korupcijos 
rizikos analizių išvadų pasiūlymų stebėseną, nustatė, kad, 2015 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis, 87,4 proc. iš 491 pateikto pasiūlymo buvo įgyvendinti ar įgyvendina-
mi, o 3,5 proc. pasiūlymų įgyvendinta iš dalies.

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Siekiant teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengiantis užkirsti kelią galimybei pa-
sinaudoti netobulų įstatymų spragomis, STT ir valstybės bei savivaldybės atlieka 
teisės aktų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą.
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Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų 
projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo 
trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesą-
žiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Teisės aktus ar jų projektus antikorupciniu požiūriu STT vertina:

 � savo iniciatyva;

 � Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, 
komisijos, frakcijos siūlymu.

Kitos institucijos antikorupcinę teisės aktų analizę atlieka savo iniciatyva arba va-
dovaudamosi lokaliais teisės aktais. Atliekant teisės aktų ar jų projektų vertinimą, 
vadovaujamasi Korupcijos prevencijos įstatymu ir STT direktoriaus patvirtinta ir 
Vyriausybės nustatyta tvarka.

Dažniausios antikorupcinės priemonės (veiklos), kurios atliekamos savivaldo-
se, yra: 

 � korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas; 

 � antikorupcinių programų parengimas ir juose numatytų korupcijos 
prevencijos priemonių vykdymas; 

 � Antikorupcijos komisijų veikla;

 � teisės aktų antikorupcinis vertinimas (dar tik diegiamas savivaldos 
lyg meniu).

Tačiau STT, atlikusi Antikorupcijos komisijų veiklos ir korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymo veiklų analizę, nustatė tam tikras spragas.

Antikorupcijos komisijų (toliau – Komisijos) veiklos veiksmingumo analizė iš-
ryškino šias Komisijų veiklos problemas: 

 � su korupcijos prevencija ir Antikorupcijos komisijos veikla susijusių 
teisės aktų nevykdymas; 

 � formalus požiūris į korupcijos prevenciją; 

 � nuomonė, kad „pas mus viskas yra gerai“; 

 � kompetencijos trūkumas; 

 � komisijų nariai dėl tiesioginių pareigų vykdymo neturi galimybės pa-
kankamai laiko skirti korupcijos prevencijai; 

 � viešumo ir atvirumo stoka; 
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 � komisijos funkcijų neformalus skyrimas vienam Komisijos nariui (pa-
prastai atsakingam už korupcijos prevenciją); 

 � Antikorupcijos komisija – ne kovos su korupcija, o politinių oponentų 
„persekiojimo“ įrankis; 

 � prieštaringas visuomenės požiūris į korupciją, pakantumas korupcijai 
ir neaktyvumas antikorupcinėje veikloje;

 � žiniasklaidos priemonių gyventojams teikiama klaidinanti informaci-
ja apie galimas korupcijos apraiškas savivaldybėse mažina Komisijų 
pastangas kovojant su korupcijos apraiškomis. 

Dažniausiai pasitaikantys KPT išvadų trūkumai

 � Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą kai kurios savivaldybės 
atlieka formaliai, iš esmės nesigilindamos į nagrinėjamą sritį.

 � Ne visos savivaldybių pateiktos KPT išvados yra motyvuotos. Tokio 
pobūdžio KPT išvadose nurodomi tam tikros analizuotos srities trū-
kumai, nepagrįsti faktais, nepaaiškinamos priežastys, dėl kurių atsira-
do esamos padėties ir siekiamybės, kuri turėtų būti pagal vertinimo 
kriterijus, skirtumų.

 � Pasitaiko atvejų, kai korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti pasi-
rinktos savivaldybių veiklos sritys nevertinamos pagal joms tinkamus, 
KPĮ nustatytus, kriterijus arba yra vertinamos pagal visus kriterijus, 
taip pat ir tuos, kurie nagrinėjamai sričiai nėra tinkami.

 � Nemaža dalis savivaldybių vengia konstatuoti, kad jų nagrinėtose ko-
rupcijos pažeidžiamose veiklos srityse egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, ir teigia, jog analizuotose veiklos srityse egzis-
tuoja „maža“, „minimali“, „nedidelė“ korupcijos pasireiškimo tikimy-
bė arba korupcijos pasireiškimo tikimybė apskritai neegzistuoja.

 � Nors dauguma savivaldybių 2013 m. atliko korupcijos rizikos nusta-
tymą STT rekomenduotose savivaldybių veiklos srityse, analizuoda-
mi KPT išvadas nustatėme atvejų, kai savivaldybės korupcijos rizikos 
nustatymą atliko ne korupcijos rizikos požiūriu rizikingiausiose, o 
mažiausiai laiko ir žmogiškųjų išteklių (korupcijos pasireiškimo ti-
kimybės nustatymo procese) reikalaujančiose srityse. Tokiais atvejais 
savivaldybės dažniausiai niekuo nemotyvavo tam tikros korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymo srities pasirinkimo (pavyzdžiui, 
kad pasirenkant tam tikrą sritį buvo vadovautasi tam tikrais kriteri-
jais, tyrimų medžiaga, gauta informacija ar pan.). Todėl galime daryti 
prielaidą, jog kai kuriose savivaldybėse yra taikoma praktika suteikti 
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įgaliojimus korupcijos rizikos požiūriu pažeidžiamą sritį parinkti vie-
nam ir tam pačiam asmeniui (dažniausiai tai yra asmuo, atsakingas 
už korupcijos prevenciją ir kontrolę savivaldybėje, kuriam korupcijos 
prevencijos funkcija yra tik šalutinė, atliekama laisvu nuo pagrindinių 
funkcijų vykdymo metu).

 � Kai kurios savivaldybės, atlikusios korupcijos tikimybės nustatymą ir 
nustačiusios korupcijos rizikos veiksnių, nenurodo priemonių (arba 
planuoja neefektyvias priemones) nustatytiems korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti ar pašalinti ir korupcijos pasireiškimo tikimybei 
sumažinti.

 � Kai kurios savivaldybės kartu su KPT išvadomis STT pateikia daug ypač 
didelės apimties dokumentų (po 200 lapų ir daugiau), nors šie doku-
mentai, pavyzdžiui, savivaldybių struktūrinių padalinių veiklos nuosta-
tai, pareigybės aprašymai, tvarkos aprašai, sutartys, sąmatos, protokolai 
ir t. t., KPT išvadose yra neaptariami ir detaliau neanalizuojami.

 � KPT nustatymas dažniausiai yra atliekamas vien tik savivaldybių 
administracijose (kaip savivaldybės įstaigose), plačiau neanalizuojant 
korupcijos pažeidžiamų savivaldybės įstaigų veiklos sričių. Nors, va-
dovaujantis KPĮ 6 straipsnio 1–3 dalių nuostatomis, veiklos analizė 
antikorupciniu požiūriu turėtų būti atliekama ir korupcijos pasireiš-
kimo tikimybė nustatoma ir savivaldybės įstaigose, jeigu įstaigų veikla 
yra priskiriama prie veiklos sričių, kuriose, vadovaujantis KPĮ įtvir-
tintais kriterijais, egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

 � Ne visos savivaldybės KPT išvadas skelbia savo interneto tinklalapiuo-
se ir (ar) kitose viešosios informacijos priemonėse.

 � Kai kurios savivaldybės KPT išvadas pateikia pavėluotai, nesilaikyda-
mos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarime 
Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtini-
mo“ nustatytų terminų.

 � Kai kurios savivaldybės nevykdo KPĮ nuostatų ir STT nepateikia KPT 
išvadų.

TILS atliktas savivaldybių skaidrumo tyrimas parodė, kad Klaipėdos m., Rokiškio r., 
Lazdijų r., Alytaus m., Jurbarko r., Ignalinos r., Plungės r., Kelmės r., Joniškio r., Rie-
tavo savivaldybės nėra aukštai reitinguojamos pagal atskiras skiltis (Bendras, Dar-
buotojai, Taryba, antikorupcija, Įmonės Finansai, Pirkimai, Dalyvavimas)88.

88 TILS savivaldybių skaidrumo tyrimas// http://www.jurgiokepure.lt/tyrimas/2015-2019/silales-rajono (žr. 
2016-09-28).
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Tiriant savivaldybių antikorupcinę veiklą buvo bandoma atsakyti į šiuos klausimus:

 � Ar savivaldybės svetainėje yra viešinama kovos su korupcija progra-
ma?

 � Ar savivaldybės svetainėje yra viešinamos įgyvendinamos antikorup-
cinės priemonės, kurios kyla iš kovos su korupcija programos?

 � Ar savivaldybės darbuotojams yra taikomas viešai prieinamas elgesio 
ar etikos kodeksas?

 � Ar savivaldybės svetainėje yra nurodoma tvarka (taisyklės) dėl gali-
mų (negalimų) dovanų ir kelionės išlaidų?

 � Ar savivaldybės tinklalapyje yra nurodomi pranešimų apie galimą ne-
teisėtą veiklą savivaldybėje kanalai ir nurodomas jų pobūdis (konfi-
dencialūs arba anoniminiai)?

 � Ar savivaldybė turi viešai prieinamą tvarką, informuojančią, kas yra 
daroma su gautais pranešimais?

 � Ar skelbiamas visų interesų grupių, su kuriomis susitinka vietos poli-
tikai ir (arba) savivaldybės darbuotojai, sąrašas, jų raštu arba žodžiu 
pateikti pasiūlymai savivaldybei?

8 lentelė. Savivaldybių skaidrumo tyrimo rodikliai.

Antikorupcija

(Proc.)

Bendras

(proc.)

Plungės rajono savivaldybė 85 74

Jurbarko rajono savivaldybė 78 64

Joniškio rajono savivaldybė 71 62

Ignalinos rajono savivaldybė 42 57

Klaipėdos miesto savivaldybė 35 50

Rokiškio rajono savivaldybė 35 35

Kelmės rajono savivaldybė 35 57

Rietavo savivaldybė 35 50

Lazdijų rajono savivaldybė 28 47

Alytaus miesto savivaldybė 28 56

Informacijos šaltinis: sudaryta pagal TILS tyrimo „Jurgio kepurė“ tyrimo rezultatus 2015 metais.
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Iš mūsų tiriamų savivaldybių, TILS duomenimis, geriausiai antikorupcinė veikla 
organizuota ir vykdoma Plungės, Jurbarko ir Joniškio rajonų savivaldybėse. Su-
prantama, kad TILS vadovavosi tik dviem pirmais klausimais dėl antikorupcinių 
programų ir įgyvendintų priemonių viešinimo, kas neatspindi viso spektro antiko-
rupcinės veiklos.

Antikorupcinė veikla daug platesnė, nei nurodyta vien Korupcijos prevencijos įsta-
tyme. Galėtume pažymėti šį spektrą (sudaryta autoriaus).

 � Antikorupcijos komisijos sudarymas: sudaryta (nesudaryta)

 � Antikorupcijos komisijos tyrimai (vykdomų ir atliktų): skelbiama (ne-
skelbiama)

 � Antikorupcijos komisijos ataskaitos: skelbiama (neskelbiama)

 � Antikorupcijos komisijos nuostatai: skelbiami (neskelbiami)

 � Korupcijos pasireiškimo išvados: skelbiama (neskelbiamos)

 � Korupcijos rizikos valdymo vertinimas: skelbiama (neskelbiama) 

 � STT korupcijos rizikos analizė: skelbiama (neskelbiama)

 � Antikorupcinio teisės aktų vertinimo tvarka: skelbiama (neskelbiama)

 � Antikorupcinis teisės aktų vertinimas – skiltis yra: skelbiama (neskel-
biama)

 � Antikorupcinis skiriamų asmenų į pareigas patikrinimas: skelbiamas 
(neskelbiamas)

 � Antikorupcinio švietimo programa, (integruota ar ne): skelbiama (ne-
skelbiama)

 � Korupcijos pasireiškimo atvejų viešinimas: skelbiamas (neskelbiamas)

 � Antikorupciniai sociologiniai tyrimai: skelbiamas (neskelbiamas)

 � Antikorupcinės programos: skelbiama (neskelbiama)

 � Antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaitos: skelbiamos (ne-
skelbiamos)

 � Informacija apie viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimą: skelbiama 
(neskelbiama)

 � Savivaldybių politikai, nedeklaravę privačiųjų interesų (2015–2019 m. 
kadencija): visi politikai pateikė deklaracijas

 � VTEK tarnybinės etikos patarėjo nuoroda: yra (nėra)
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 � Politikų etikos kodeksas: pateikta (nepateikta)

 � Pranešimų apie korupcijos atvejus sistema (pasitikėjimo telefonas): 
yra (nėra)

 � STT karštosios linijos nuoroda: yra (nėra)

 � Kokybės vadybos sistemos įdiegimas: yra (nėra)

Korupcijos prevencijos įrankiai, antikorupcinės infrastruktūros, antikorupcinės 
veiklos rodikliai neatspindi korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo ir 
naikina korupcinių veikų tikimybes, tačiau jų efektyvus vykdymas gali sumažinti 
šio reiškinio atsiradimo tikimybę.

9 lentelė. Antikorupcinio potencialo rodikliai.

Eil.

Nr.

Korupcijos prevencijos įrankiai, antikorupcinės 

infrastruktūros, antikorupcinės veiklos rodikliai

Rezultatai Balai

1. Korupcijos prevencijos programa

jos laikotarpis

jos vykdymo ataskaitos

jos įgyvendintų priemonių skaičius

2. Antikorupcijos komisija

jos skaičius ir sudėtis

jos nuostatai

posėdžiai

ataskaitos

tyrimai

3. Skiriamų į pareigas asmenų patikrinimai (asm. iš)

4. Antikorupcinis teisės aktų vertinimas (vnt. iš)

tarybos

mero

administracijos direktoriaus
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5. Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas (vnt. iš)

tarybos nariai

savivaldybės administracija

savivaldybės įmonių administracija

6. Elgesio kodeksas

parengtas ir priimtas kolektyvo bendruomenės

parengtas ir priimtas administracijos

Etikos kodekso taikymo mokymų ir jų dalyvių skaičius

7. Etikos komisija

jos posėdžiai

nagrinėtų atvejų skaičius

Etikos komisijos sprendimai, kuriuos patvirtino VTEK, teismas

8. Antikorupciniai mokymai (vnt.)

tarybos nariai

savivaldybės administracija

seniūnijos lygmuo

9. Švietimo priemonių (renginių) planas

10. Švietimo priemonių (renginių) (vnt.)

tęstinių

vienkartinių:

iš jų švietimo įstaigose

iš jų savivaldybės administracijoje

iš jų bendruomenėje

11. Piliečių skundai (Pranešėjų sistema) (vnt.):

iš jų dėl teikiamų paslaugų turinio
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iš jų dėl teikiamų paslaugų kokybės

iš jų dėl tarnautojo elgesio, pažeidimo

12. Korupciniai nusikaltimai (vnt.)

tarybos lygmuo

savivaldybės administracijos lygmuo

seniūnijos lygmuo

savivaldybės įstaigos lygmuo

13. Drausminiai ir etikos pažeidimai (vnt.)

tarybos lygmuo

savivaldybės administracijos lygmuo

seniūnijos lygmuo

savivaldybės įstaigos lygmuo

14. Etikos pažeidimo paviešinimas

spaudos atstovo pranešimas

savivaldybės interneto puslapyje

kitoje žiniasklaidoje 

15. Korupcijos atvejų paviešinimas

spaudos atstovo pranešimas

savivaldybės interneto puslapyje

kitoje žiniasklaidoje 

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių.

Tyrimo apimtis neleis atlikti visų pirmiau paminėtų tyrimo rodiklių, todėl apsi-
ribosime tik tais, kurie mūsų požiūriu labiausiai atspindi korupcijos prevencijos 
veiksmus mažinant politinę korupciją savivaldoje: Antikorupcijos komisijų veikla, 
antikorupcinių priemonių įgyvendinimas ir tarnautojų antikorupcinis švietimas.
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Duomenų šaltinis: klausimynas savivaldybėms.

Rodiklių sąrašas:

 � Rodiklis Nr. 26. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių, kurie 
yra savivaldybės valdančiosios partijos (koalicijos) atstovai, dalis nuo 
visų savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių;

 � Rodiklis Nr. 27. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių, kurie 
yra bendruomenių ar nevyriausybinių įstaigų atstovai, dalis nuo visų 
savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių;

 � Rodiklis Nr. 28. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžių skai-
čius per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 29. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos priimtų spren-
dimų (ne dėl organizacinių klausimų) skaičius per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 30. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos priimtų spren-
dimų, kurie buvo paviešinti, dalis nuo visų Antikorupcijos komisijos 
priimtų sprendimų (ne dėl organizacinių klausimų) per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 31. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos teiktų pasiū-
lymų Tarybai, merui ir savivaldybės administracijos direktoriui dėl 
korupcijos prevencijos prioritetų savivaldybės, savivaldybės kontro-
liuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš 
steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, veiklos srityse skaičius 
per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 32. Pagal savivaldybės korupcijos prevencijos planą įgy-
vendintų antikorupcinių priemonių skaičius nuo visų antikorupcinių 
priemonių, kurios 2015 m. buvo įtrauktos į savivaldybės korupcijos 
prevencijos planą;

 � Rodiklis Nr. 33. Įvykusių antikorupcinių mokymų savivaldybės tar-
nautojams ir darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant administracines 
paslaugas, skaičius per 2015 m.;

 � Rodiklis Nr. 34. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tei-
kiančių administracines paslaugas, kurie dalyvavo antikorupciniuose 
mokymuose per 2015 m., skaičius.
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2.3. Gero valdymo poveikio vertinimo indikatoriai 
(korupcijos poveikis ekonomikai)

 2.3.1. Korupcijos pasekmes žymintys veiksniai 

Įstatymų leidėjai ir valstybių savireguliacijos institucijos vis daugiau dėmesio ski-
ria korupcijos ir ekonominio augimo ryšio įvertinimui. Moksliniai darbai, ku-
riuose šis ryšys yra tiriamas, pateikia įvairių įžvalgų. Didžioji dalis mokslininkų 
sutinka, kad korupcijos indikatorių ir vienam gyventojui tenkančio BVP skaičiaus 
koreliacija yra neigiama. Nepaisant to, priežastinis ryšys tarp šių kintamųjų nėra 
vienareikšmiškai aiškus. Korupcijos lygiui šalyje didėjant, gali nukentėti ekono-
minis jos vystymasis, tačiau lėtai besivystanti šalies ekonomika taip pat gali su-
kurti pagrindą didėti korupcijai. Šis dvipusis ryšys sukelia priežasties ir pasekmės 
ciklą, kuomet auganti korupcija stabdo ekonominį progresą, o nepakankamas 
gyventojų pasitenkinimas šalies ekonominiu progresu dar labiau paskatina ko-
rupcijos lygio augimą.

Kita vertus, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, aukštas korupcijos lygis šalyje 
gali netrukdyti šalies ekonominiam vystymuisi. Azijos šalių pavyzdys rodo, kad 
Kinijos, Mianmaro, Vietnamo ir kitų regiono šalių ekonomikos vystėsi itin spar-
čiai, nepaisant aukštų korupcijos rodiklių89. Šio fenomeno priežastis gali būti ne-
tinkami ir ekonominį vystymąsi stabdantys valstybės reguliacijos mechanizmai, 
kurių išvengus valstybės ištekliai gali būti panaudojami efektyviau90. Lygiai taip 
pat ekonominį augimą gali paveikti ir neteisėtas valstybės turto pasisavinimas, 
jeigu pasisavintas turtas būtų panaudojamas efektyviau, negu tai darė valstybės 
institucijos. Apibendrinant svarbu pažymėti, kad korupcijos poveikis ekonomikai 
yra labai nevienareikšmis ir, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, ekonominį 
augimą gali paveikti ir teigiamai, ir neigiamai.

89  http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf.
90  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9361.2007.00419.x/abstract.
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4 paveikslas. BVP augimas vienam žmogui ir korupcijos indekso priklausomybė 53 šalyse91.

Informacijos šaltinis: „Transparency International“.

Dėl prieš tai nurodytų priežasčių ekonomistai sutinka, kad tiksliai nustatyti korup-
cijos poveikį ekonominiam augimui itin sudėtinga. Ekonomikai padaryta žala negali 
būti išmatuojama kaip papirkimų ar neteisėtai pasisavinto turto vertė. Papirkimo 
atveju gauti pinigai gali būti panaudojami investicijoms, kuriomis bus sukuriama 
vertė, darbo vietos, pastatyta visuomenei naudinga infrastruktūra ar pan. Tikro-
ji ekonominė korupcijos žala gali būti išmatuojama tik kaip ekonominio progreso 
sulėtėjimas dėl neefektyvaus išteklių naudojimo. Kadangi korupcijos ir ekonominio 
progreso ryšys yra netiesioginis, nelinijinis, komplikuotas ir nestabilus, išmatuota 
korupcijos žala ekonomikai negali būti tiksli ir privalo būti interpretuojama kritiškai.

Atlikus mokslinių tyrimų analizę, pastebėta, kad objektyvias korupcijos pasekmes 
galima skaidyti į socialinę ir ekonominę, švietimo, migracijos, viešųjų ir priva-
čiųjų finansų dimensijas sujungiančius veiksnius ir juos atspindinčius rodiklius. 
Socialinės ir ekonominės, švietimo ir migracijos pasekmės atspindi svarbų regiono 
ekonominį ir socialinį mikroklimatą bei potencialą. Korupcijos poveikis didina 
regionų atsilikimą nuo centrų, regionus paverčia tolima ir vengtina periferija tiek 
privačių verslo investicijų, tiek naujų gyventojų pritraukimo ar esamų iniciatyvų 

91  Naudojami duomenys: metinis vidutinis procentinis BVP augimas vienam žmogui 1990–2000 m. 
(šaltinis: http://dc1.chass.utoronto.ca/pwt61/); „Transperancy international“ korupcijos indeksas 2000 m., 
skalėje nuo 0 iki 10, kur 0 žymi aukštą korupcijos lygį, 10 – žemą korupcijos lygį (šaltinis: http://www.
transparency.org/research/cpi/cpi_2000/0/).
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atžvilgiu. Dėl korupcijos poveikio aukštu korupcijos lygiu pasižymintys regionai 
kenčia ne tik dėl privačių, bet ir dėl viešų išteklių injekcijų trūkumo.

Vertindami socialines ir ekonomines pasekmes, tyrėjai pastebi, kad korupcija su-
kuria nepalankias sąlygas ir riziką užtikrinti laisvą konkurenciją bei vykdyti vietinį 
verslą, o tai daro tiesioginę įtaką ekonominiam regiono augimui (Wilhelm, 2002; 
Paldam, 2002; Pellegrini ir Gerlagh, 2004). Kaip atsvara tam regione ima plėtotis 
šešėlinė ekonomika. Jos dydis tiesiogiai koreliuoja su korupcija daugelyje vykdytų 
empirinių tyrimų (Johnson ir kt., 1998; Friedman ir kt., 2000; Tanzi ir Davoo-
di, 2000). Tokie reiškiniai lemia naujų regioninių verslų atsiradimo stoką ir senų 
verslų bankrotų mastą – kas atsispindi bendrame verslo klimate (Henisz, 2000). 
Laisvos rinkos efektyvumas ir verslumui palanki aplinka labai susijusi su viešojo 
valdymo efektyvumu ir nuo jo priklauso, todėl šių veiksnių kompleksas dažnai 
analizuojamas susietai.

Atlikę ilgalaikes studijas, tyrėjai nustatė, kad dar viena ekonominė korupcijos pase-
kmė yra nelygybė (Also Li, Xu ir Zou, 2000), kuri atsiranda ne tik pajamų (Gupta, 
Davoodi ir Alonso-Terme, 2002), bet ir išsilavinimo ar nekilnojamojo turto pada-
lijimo srityse. Kaip vieną didžiausių socialinių ir ekonominių korupcijos problemų 
tyrėjai nurodo pajamų nelygybės nulemtą skurdo atsiradimą regione (Teixeira, 2011; 
Chetwynd, 2003; Gupta, 2002), kuris dažnai sukuria prielaidas emigracijai augti.

Vertinant viešuosius finansus, korupcinė veikla yra linkusi mažinti valdančios ins-
titucijos pajamas (PB, 2000). Kita vertus, tyrėjai pastebi teigiamą priklausomybę 
tarp korupcijos ir viešųjų išlaidų dydžio (LaPalombara, 1994), o tiksliau kai kurių 
išlaidų tipų – subsidijų (La Porta ir kt., 1999), mažesnių išlaidų švietimui ir sveika-
tos apsaugai (Lambsdorff, 1999; Delavallade, 2006).

Vertinant privačiuosius finansus ir tiesiogines užsienio investicijas, pastebima, kad 
korupcija, pati didindama projektų kaštus, tiek privačiajame, tiek viešajame sekto-
riuje stabdo ir vietinių (Aidt ir kt., 2009; Mauro, 1995; PB, 2000), ir užsienio inves-
ticijų pritraukimą (De Jong ir Bogmans, 2011; Alesina ir Weder, 1999; Smarzynska 
ir Wei, 2000; Wei ir Wu, 2001; Lambsdorff, 2005).

Kita dažnai literatūroje aptinkama pasekmė – nusikalstamumas, kuris gali apimti 
tiek kelių eismo taisyklių pažeidimus (pavyzdžiui, vairavimo neturint tam teisės 
atvejai), tiek organizuotą nusikalstamumą (Penny ir Ward, 2004; Gounev ir Ru-
ggiero, 2012). Taip pat pastebima, kad korupcija mažina visuomenės įsitraukimą 
į politinę veiklą ir domėjimąsi ja. Vienoje studijoje T. Kostadinova (2009) empi-
riškai pagrindė, kad korumpuotuose regionuose visuomenės dalyvavimas rinki-
muose yra kur kas mažesnis. Korupcijos lygis šalyje taip pat daro įtaką ir žmonių 
pasitikėjimui valstybinėmis institucijomis, politiniam šalies stabilumui ir kitoms 
šalies ekonominiam augimui svarbioms sritims.
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Socialinės ir ekonominės, švietimo, migracijos, viešųjų ir privačiųjų finansų 
dimensijos, jas atspindintys veiksniai ir korupcijos poveikis jiems yra apibendrinti 
10 lentelėje.

10 lentelė. Korupcijos pasekmių dimensijos ir jas žymintys veiksniai.

Dimensija Veiksnys Korupcijos poveikis veiksniui

Socialinė ir 

ekonominė

Ekonominis augimas neigiamas

Šešėlinė ekonomika teigiamas

Verslo klimatas neigiamas

Pajamų nelygybė teigiamas

Skurdas teigiamas

Dalyvavimas politinėje veikloje neigiamas

Nusikalstamumas teigiamas

Švietimo Išsilavinimas neigiamas

Migracijos Emigracija teigiamas

Viešųjų finansų

Savivaldos pajamos neigiamas

Subsidijos teigiamas

Išlaidos švietimui neigiamas

Išlaidos sveikatos apsaugai neigiamas

Privačiųjų 

finansų

Vietinės investicijos neigiamas

Tiesioginės užsienio investicijos neigiamas

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių remiantis analizuotais tyrimais.

Tiriant korupcijos poveikį ekonomikai, mokslinė literatūra pateikia galimus povei-
kio kanalus (angl. transmission channels), kuriais pasireiškusi korupcija daro įtaką 
šalies ekonomikai. Dalis toliau aprašytų apibendrintų poveikio kanalų yra pagrįsti 
empiriniais tyrimais, o toji dalis, kurią kiekybiškai pagrįsti yra sudėtingiau, pa-
remti teoriniais svarstymais ir logika. Apibendrinant pateikiami šie pagrindiniai 
korupcijos poveikio savivaldybės ekonomikai kanalai.
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 � Laisvos rinkos efektyvumas ir konkurencija. Aukštus korupcijos 
rodiklius turinčiose savivaldybėse gali būti iškreiptas konkurencinis 
klimatas ir sudaryti dirbtiniai barjerai rinkos žaidėjams nevaržomai 
tarpusavyje konkuruoti. Laisva konkurencija – pagrindinis produkty-
vumo ir naujovių variklis, tad kai ji yra iškreipta, stabdomas savivaldy-
bės ekonominis vystymasis. Tinkamos konkurencijos stoka neskatina 
esamų rinkos žaidėjų didinti veiklos efektyvumo ir tobulėti. Korupci-
jos poveikis yra tiesioginis tuo atveju, jeigu valstybinės institucijos yra 
neefektyvios rinkos pirkėjos ir dėl netinkamų rinkos sąlygų viešųjų 
pirkimų turimus išteklius panaudoja neefektyviai. 

 � Verslumas. Aukštus korupcijos rodiklius turinčiose savivaldybė-
se naujai įsikūręs verslas ir kitos iniciatyvos, tikėtina, yra priverstos 
taikytis su perdėta reguliacijų našta ir kitomis išlaidomis. Įsikūrusios 
įmonės šių nesklandumų nepatiria (arba patiria, tačiau šioms tai nėra 
tokia didelė našta), todėl korupcija, padidindama investicinius kaštus, 
riziką, neužtikrintumą ir sumažindama investicijų grąžą, daro poveikį 
naujų įmonių kūrimuisi92. Dėl šių priežasčių korumpuotose savival-
dybėse įsikuria mažiau naujų įmonių, žmonės nėra skatinami tapti 
verslesni, stabdomas produktyvumo augimas – o tai sudaro priežastis 
lėtesnei ekonominei plėtrai.

 � Viešasis valdymas. Korupcijos mastas savivaldybėje daro įtaką suren-
kamiems mokesčiams93. Šis poveikis savivaldybės ekonominį augimą 
nebūtinai paveikia neigiamai. Ekonominis augimas priklauso nuo to, 
ar savivaldybė surinktus mokesčius panaudoja efektyviau, negu tai 
daro verslo subjektai, kurie šiuos mokesčius sumoka. Jeigu viešuoju 
valdymu užsiima korumpuoti ir neefektyvūs savivaldybės tarnautojai, 
verslo subjektas, išvengęs mokesčių, juos gali panaudoti produktyviau, 
negu tai padarytų savivaldybės institucija. Nepaisant to, sumažėjus sa-
vivaldybių biudžetams šios nebegali tinkamai užtikrinti joms paskirtų 
viešojo valdymo funkcijų, todėl savivaldybės ekonominiam vystymui-
si gali būti daroma žala. Kitas viešajam valdymui aktualus poveikio 
kanalas – viešųjų pirkimų skaidrumas. Vykdant viešuosius pirkimus, 
korupcija padidina pirkimų kainą, sumažina jų kokybę ir iššvaisto sa-
vivaldybės turimus išteklius. 

 � Privačios investicijos. Privačiam verslui vykdant investicijas ko-
rumpuotoje savivaldybėje, didėja papirkimų tikimybė, todėl išauga 

92  http://druid8.sit.aau.dk/acc_papers/1944qlhkqrqpnsq5gmkf4yvuy4m2.pdf.
93  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00182.pdf.
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investiciniai kaštai. Dėl to numatytų investicijų grąža ir galutinė sa-
vivaldybėje įgyvendintų investicijų suma taps mažesnė. Tam, kad iš-
vengtų esamos korupcijos, investuotojas gali nuspręsti lėšas panaudoti 
kitoje vietovėje arba kitame projekte (net ir tuo atveju, jeigu šis sukurs 
mažiau ekonominės naudos). Papildomai visi paminėti procesai rei-
kalauja investuotojų laiko ir kitų išteklių, kurie korupcijos atveju yra 
iššvaistomi ir nesukuria jokios vertės.

 � Tiesioginės užsienio investicijos. Dalį privačių investicijų sudaro tiesio-
ginės užsienio investicijos. Šią sritį korupcija veikia panašiai kaip ir pri-
vačias investicijas. Papildomai svarbu pažymėti, jog empiriniai tyrimai 
rodo, kad šalyse, kuriose užsienio investuotojai susiduria su korupcija, 
bendra tiesioginių investicijų suma yra mažesnė94. Tai rodo, kad inves-
tuotojai vengia šalių, kuriose korupcijos rodikliai yra aukšti. Tiesiogi-
nės užsienio investicijos – svarbus technologijų ir naujovių perdavimo 
į šalis ar savivaldybes mechanizmas. Pažangių naujovių diegimas yra 
ekonominio augimo variklis, todėl korupcijos lygis ekonomikai daro ir 
kitą, papildomą neigiamą poveikį, kurį pamatuoti yra sudėtinga. 

 � Kiti kanalai. Korupcija, didindama skurdą ir mažindama ekonominį 
savivaldybės vystymąsi, gali daryti neigiamą poveikį vidutinei gyveni-
mo trukmei ir mokyklą baigusių žmonių skaičiui95. Didesnis korupci-
jos mastas didina savivaldybėje esančią pajamų nelygybę. Menkesnis 
savivaldybės biudžetas neleidžia pakankamai išteklių skirti socialinėms 
programoms, mokykloms ar infrastruktūros, leidžiančios didesnei da-
liai vaikų pasiekti mokymosi įstaigas, vystymui. Be to, mažesnes paja-
mas gaunantys savivaldybės gyventojai korupcijos poveikį jaučia sti-
priau, kadangi jie yra labiau priklausomi nuo savivaldybės institucijų 
veiklos. Bendras korupcijos poveikis taip pat daro neigiamą poveikį 
aplinkos apsaugai, žmonių sveikatai ir bendrai gyvenimo gerovei96. Ko-
rupcija didina žmonių nepasitikėjimą valstybinėmis institucijomis97, 
daro neigiamą poveikį gyventojų pilietiškumui ir bendruomeniškumui. 

Kaip galima matyti iš pateiktos mokslinių tyrimų analizės, korupcijos pasekmės 
yra multidimensinės. Tą pažymi faktas, kad, be aptartų ekonominių ir finansinių, 
socialinių ir demografinių pasekmių, tyrėjai dažnai mini ir tokias pasekmes kaip 

94  http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1059001_code911508.pdf?abstrac-
tid=1059001&mirid=1.

95  http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID734184_code333298.pdf?abstrac-
tid=734184&mirid=1.

96  http://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/Issue-Paper-Corruption-and-Economic-Growth.pdf.
97  http://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf.
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aplinkosaugos problemos ar tiesiog tarša (Fredriksson ir Svensson, 2003; Kauf-
mann ir kt., 2005; Damania ir kt., 2003). 

Priežastinis ryšys tarp ekonominio augimo ir korupcijos lygio yra netiesioginis ir 
nestabilus, tad didžioji dalis tyrimų neužsiima atskirų smulkių korupcijos indekso 
dedamųjų nagrinėjimu ir šių dedamųjų poveikiu atskiroms ekonomikos sritims 
arba poveikio kanalams. Dauguma empirinių tyrimų apie korupcijos ir ekonomi-
nio augimo ryšį vietoj atskirų ir smulkesnių korupcijos indekso dedamųjų naudoja 
agreguotus korupcijos indeksus. Lygiai tokia pati situacija yra ir su ekonomikai 
daroma įtaka. Naudojami ekonomikos rodikliai yra agreguoti, tarkime, BVP pasi-
keitimas arba BVP tenkantis vienam gyventojui, o ne smulkūs, tarkime, vidutinis 
darbo užmokestis ar gyventojų skaičius. 

Mokslinių tyrimų sąrašas ir išvados apie korupciją ir jos poveikį ekonominiam 
augimui pateiktos 11 lentelėje.

11 lentelė. Apibendrintos empirinių tyrimų išvados.

Empirinis tyrimas Naudojami duomenys Rezultatai

„Whither Corruption? 

A Quantitative Survey 

of the

Literature on Corruption 

and Growth“ (2010)98

Tyrime naudojami 41 

šalies duomenys. Visi 

duomenys sudaro 460 

observacijų.

Korupcijos indeksui padidėjus 1 %, BVP 

augimas vienam gyventojui sumažėja 0,4 %.

32 % šalių rastas statistiškai reikšmingas 

neigiamas ryšys, 62 % šalių ryšys yra 

neigiamas, tačiau statistiškai nereikšmingas, 

6 % šalių ryšys yra teigiamas

„Evidence on the 

economic growth 

impacts of corruption in 

low-income countries 

and beyond“ (2011)99

Apžvelgiami 123 tyrimų: 

84 empiriniai tyrimai, 

39 – teoriniai.

Korupcijos indeksui padidėjus 1 %, BVP 

augimas vienam gyventojui sumažėja 0,91 %.

„Corruption’s Effect 

on Growth and its 

Transmission Channels“ 

(2004)100

– Korupcijos indikatoriui padidėjus 1 %, BVP 

augimas vienam žmogui sumažėja 0,38 %. 

Šis poveikis yra išskaidytas į smulkesnes dalis: 

0,12 % sudaro investicijų sumažėjimas, 0,1 % 

sudaro šalies uždarumo padidėjimas, 0,06 % 

politinis nestabilumas, 0,02 % neigiama įtaka 

mokslui.

98 http://ftp.iza.org/dp5334.pdf,
99 https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/Corruption%20impact%20

2011%20Ugur%20report.pdf?ver=2011-08-25-153146-490.
100 https://www.researchgate.net/profile/Reyer_Gerlagh/publication/4993902_Corruption’s_Effect_on_

Growth_and_its_Transmission_Channels/links/09e415093d1bc48a33000000.pdf.
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„Corruption and 

Economic Growth“ 

(2001)101

Tyrime naudojami 54 

šalių duomenys nuo 

1960 iki 1985 metų.

Korupcijos indeksui padidėjus 1 %, BVP 

augimas vienam gyventojui sumažėja 0,55 %. 

0,07 % dėl investicijų sumažėjimo, 0,29 % dėl 

politinio nestabilumo padidėjimo, 0,08 % dėl 

žmogiškojo kapitalo sumenkimo.

„The Economic Costs of 

Corruption: A Survey 

and New Evidence“ 

(2005)102

Tyrime naudojami 29 

šalių 1975–2001 m. 

duomenys.

Korupcijos indeksui padidėjus 1 %, BVP 

augimas vienam gyventojui sumažėja 0,13 %.

„Corruption, Growth, 

and Income Distribution: 

Are there Regional 

Differences?“ (2006)103

Tyrime naudojami EBPO, 

Afrikos, Azijos žemynų, 

Lotynų Amerikos šalių 

duomenys.

Korupcijos indeksui padidėjus 1 standartine 

deviacija, BVP augimas vienam gyventojui 

EBPO ir Azijos šalyse šalyse sumažėja 0,4 %.

„Estimating the effects 

of corruption“ (2000)104
Tyrime naudojami 47 – 

79 šalių 1991–1997 m. 

duomenys.

Korupcijos indeksui padidėjus 1 standartine 

deviacija, BVP augimas vienam gyventojui 

Bangladeše sumažėja 0,79 %.

„Public Investment and 

Growth: The Role of 

Corruption“ (2008)105

Tyrime naudojami 66 

šalių 1972–2000 m. 

duomenys.

Korupcijos indeksui padidėjus 1%, BVP 

augimas sumažėja 5%.

„Economic Growth with 

Endogenous Corruption: 

An Empirical Study“ 

(2011)106

– Korupcijos indeksui padidėjus 1 %, BVP 

augimas sumažėja 0,12 %.

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių. 

Apibendrinimas. Analizė rodo, kad egzistuoja empiriniais tyrimais pagrįstas ryšys 
tarp korupcijos ir ekonominio šalių augimo. Daugumoje tyrimų pažymima, kad, 
didėjant korupcijai, ekonominis augimas lėtėja, tačiau kiekybiškai pagrįsti priežas-
ties ir pasekmės ryšį tarp korupcijos ir ekonominio augimo yra sudėtinga. Tyri-
mais nustatyta, kad, nepaisant daugybės išimčių, bendra tendencija yra tokia, kad, 
korupcijos indeksui šalyje pasikeitus 1 %, ekonominis šalies augimas gali sulėtėti 
nuo 0,12 iki 0,91 %. Tik maža dalis tyrimų šį poveikį išskaido į atskiras jo dalis, 
tačiau svarbiausios šio poveikio sudedamosios dalys – tai investicijų sumažėjimas 
ir politinio nestabilumo padidėjimas.

101 http://projects.iq.harvard.edu/files/gov2126/files/sdarticle-3.pdf
102 http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID734184_code333298.pdf?abstrac-

tid=734184&mirid=1.
103 https://ideas.repec.org/a/spr/ecogov/v7y2006i3p245-269.html
104 http://documents.worldbank.org/curated/en/118141468769231503/pdf/multi-page.pdf.
105 http://hummedia.manchester.ac.uk/schools/soss/cgbcr/discussionpapers/dpcgbcr98.pdf.
106 https://ideas.repec.org/a/kap/pubcho/v146y2011i1p23-41.html.
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Apžvalga leidžia iškelti teorines hipotezes ir suteikia loginį pagrindą tolesnei ana-
lizei. Literatūros analizė sudaro pagrindą kurti metodines sąnaudų ir naudos re-
komendacijas, vertinant Lietuvos savivaldybėse esančią korupciją ir jos poveikį 
ekonominiam progresui.

2.4. Korupcijos pasekmes atspindintys rodikliai 

Pabrėžtina, kad didžiausia problema vertinant pasekmes savivaldos lygiu yra ne 
veiksnių ar juos atspindinčių rodiklių identifikavimas, bet statistinių duomenų 
prieinamumas savivaldybės lygmeniu. Dėl šios priežasties esminiai atrinktų, veik-
snius atspindinčių rodiklių duomenų naudojimo kriterijai pateikiami 12 lentelėje.

12 lentelė. Korupcijos pasekmes atspindinčių rodiklių atrankos kriterijai.

Kriterijus Aprašymas

Konkretus Rodiklis privalo tinkamai atspindėti vertinamą veiksnį.

Pamatuojamas Rodiklis privalo būti preciziškai apibrėžtas. Gali būti kiekybinis arba kokybinis.

Patikimas Rodiklio rezultatai privalo būti nepriklausomi nuo to, kas juos surinko.

Palyginamas Rodiklis privalo būti palyginamas laiko ir vietos atžvilgiu.

Atitinkantis 

kontekstą
Rodiklis privalo būti kultūriškai, socialiai ar politiškai priimtinas.

Pasiekiamas Rodiklis privalo būti išmatuojamas, o duomenys – surenkami.

Taupus Rodiklio surinkimo kaštai privalo būti prieinami.

Tinkamas
Rodiklio suteikiama informacija privalo būti naudinga interesų grupės tikslų 

siekimo ar sprendimų priėmimo kontekste. 

Savalaikis Rodiklis laiko kontekste privalo atspindėti realią situaciją.

Pastaba: sudaryta remiantis T. H. Poister (2008).

Atlikus Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės analizę, remiantis 
12 lentelėje pateiktais kriterijais ir galimybe rasti duomenis savivaldybių lygmeniu, 
atrinkti ir pateikiami korupcijos pasekmes atspindintys rodikliai (13 lentelė).
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13 lentelė. Korupcijos pasekmių dimensijos, veiksniai ir juos žymintys rodikliai.

Dimensija Veiksnys Rodiklis Matavimo vienetas Šaltinis

Socialinė ir 

ekonominė

Ekonominis augimas
Darbo užmokesčio pokytis per 

metus
proc. stat.gov.lt

Šešėlinė ekonomika  – –  – 

Verslo klimatas
Verslo subjektų skaičius, 

palyginti su praėjusiais metais
vnt./10 000 gyv. stat.gov.lt

Pajamų nelygybė  – –  –

Skurdas
Socialinės pašalpos gavėjų 

skaičius
asm./10 000 gyv. stat.gov.lt

Dalyvavimas 

politinėje veikloje

Savivaldybių tarybų 

rinkimuose dalyvavusių 

rinkėjų skaičius, palyginti su 

visu rinkėjų skaičiumi

proc. stat.gov.lt

Nusikalstamumas

Užregistruotų nusikaltimų, 

baudžiamųjų nusižengimų 

skaičius

vnt./10 000 gyv. stat.gov.lt

Švietimo Išsilavinimas
Mokyklinio amžiaus vaikai, 

nesimokantys mokykloje
asm./10 000 gyv. stat.gov.lt

Migracijos Emigracija Neto tarptautinė migracija asm./10 000 gyv. stat.gov.lt

Viešųjų finansų

Savivaldos pajamos
Savivaldybės biudžeto 

pajamos
Eur/10 000 gyv. stat.gov.lt

Subsidijos  –  –  –

Išlaidos švietimui

Vienam ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ar bendrojo ugdymo 

mokykloje besimokančiam 

asmeniui teko lėšų

Eur stat.gov.lt

Išlaidos sveikatos 

apsaugai

Praktikuojančių sveikatos 

priežiūros specialistų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. gyventojų

asm. stat.gov.lt

Privačiųjų 

finansų

Vietinės investicijos
Materialinės investicijos to 

meto kainomis
Eur/10 000 gyv. stat.gov.lt

Tiesioginės užsienio 

investicijos

Tiesioginės užsienio 

investicijos, tenkančios vienam 

gyventojui, metų pabaigoje

Eur/gyv. stat.gov.lt
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Socialinėje ir ekonominėje dimensijoje, dėl duomenų neprieinamumo arba trū-
kumo savivaldybių lygmeniu, nesurinkta informacija apie šešėlinę ekonomiką ir 
pajamų nelygybę. Ekonominiam augimui matuoti pasirinktas darbo užmokesčio 
pokytis per metus. Pajamų padidėjimas per metus atspindi BVP pokyčius (Viet, 
2012). Verslo klimatui matuoti pasirinktas verslo subjektų skaičiaus pokytis per me-
tus, skurdo – socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Dalyvavimas politikoje aprašomas 
savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičiaus, šį palyginus su visu 
rinkėjų skaičiumi, statistika. Nusikalstamumui žymėti pasirinktas užregistruotų 
nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius. Švietimo dimensijos, išsilavinimo 
veiksniui atspindėti pasirinkta mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklo-
je, statistika. Migracijai – neto tarptautinė migracija. Viešųjų finansų dimensijoje 
nerasta duomenų apie savivaldybės suteiktas subsidijas verslui. Tuo tarpu savival-
dos pajamoms žymėti pasirinktos savivaldybės biudžeto pajamos, išlaidos švietimui 
atspindimos vieno ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokyk-
loje besimokančiam asmeniui tenkančių viešųjų lėšų dydis. Neaptikus konkrečios 
išlaidų sveikatos apsaugai sumos, pastarosioms atspindėti pasirinktas praktikuo-
jančių sveikatos priežiūros specialistų skaičius, darant prielaidą, kad sveikatos ap-
saugos finansavimo masto didėjimas arba mažėjimas atsispindi sveikatos įstaigų 
specialistų skaičiaus pokyčiuose. Privačiųjų finansų dimensijoje vietinėms inves-
ticijoms aprašyti pasirinkta materialių investicijų statistika, o tiesioginių užsienio 
investicijų atvejų – tiesioginės užsienio investicijos, metų pabaigoje.

Duomenų nebuvimo šešėlinės ekonomikos, pajamų nelygybės ir subsidijų 
teikiamų verslui klausimą siūloma spręsti pasitelkiant užklausą ir klausimyną sa-
vivaldybėms. Subsidijų klausimu užklausoje prašoma pateikti konkrečią subsidi-
jų, suteiktų verslui, sumą. Vėliau suma, dėl palyginamumo, skaičiuojama 10 000 
gyventojų. Dėl sudėtingo reiškinių išmatavimo, šešėlinės ekonomikos ir pajamų 
nelygybės atvejais siūloma klausimyno pagrindu prašyti įvertinti minimus reiški-
nius Lietuvos kontekste. Vertinimas vyksta 10 balų skalėje, kur 0 žymi santykinai 
mažą, 5 – vidutinę, 10 – aukštą pajamų nelygybę ar šešėlinę ekonomiką apklausi-
amoje savivaldybėje107.

2.5. Gero valdymo indikatorių ir poveikio vertinimo 
indikatorių sąryšis

Šiame skyriuje pateikiamas gero valdymo indikatorių ir kai kurių poveikio ver-
tinimo indikatorių sąryšis. Suprantama, kad koreliaciniams ryšiams tarp dviejų 

107  Kadangi ir pajamų nelygybės rodiklį, ir šešėlinės ekonomikos mastą savivaldybės darbuotojams įvertinti 
arba objektyviai išmatuoti gali tapti sudėtinga, šio rodiklio skaičiuojant būtų galima atsisakyti.
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duomenų srautų nustatyti reikia veikiančio gero valdymo indikatorių (rodiklių) 
mechanizmo, aprobuotų ir patvirtintų duomenų. Todėl, pasinaudojus korupcinių 
veikų vidutiniais skaičiais 2011–2015 m. laikotarpiu ir TILS antikorupcinių pro-
gramų vertinimais, nustatytos duomenų sąsajos.

14 lentelė. Korupcijos pasekmių rodikliai 2015 metais. 
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Klaipėdos m. 57,5 35 -0,77 4,77 -109,26 37304,61 842,86 0,83 1,80 62,30 4664,34

Alytaus m. 16,5 28 1,80 4,64 -94,22 11665,02 887,03 15,46 1,80 39,30 1185,52

Joniškio r. 15 71 6,30 5,91 -122,65 11025,03 896,05 5,04 2,30 17,70 23,30

Jurbarko r. 14,3 78 8,17 5,53 -51,84 8012,83 824,73 0,36 2,30 22,50 47,49

Lazdijų r. 10,3 28 2,88 4,69 -55,73 8329,56 917,57 0,00 2,30 24,00 2,09

Plungės r. 8,8 85 -1,11 4,07 -71,56 14371,46 790,02 3,05 2,00 19,20 105,11

Rokiškio r. 7,8 35 5,90 4,96 -72,07 10836,25 814,48 1,55 2,40 28,90 798,78

Kelmės r. 7,3 35 10,15 5,80 -86,61 6405,73 912,12 0,68 2,50 19,90 19,04

Ignalinos r. 7,3 42 17,85 4,91 -37,49 6022,20 875,93 0,00 2,40 23,90 224,51

Rietavo 2,3 35 11,12 9,36 -62,99 8265,34 1043,90 3,71 2,20 5,00 1,09

Vidurkis 14,71 47,2 6,23 5,46 -76,44 12223,80 880,47 3,07 2,20 26,27 707,13

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių remiantis analizuotais tyrimais.
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Mažiausias statistinis nusikalstamumas yra Rokiškio r., Kelmės r., Ignalinos r. ir 
Rietavo savivaldybėse. Tačiau antikorupcinių programų viešinimo ir priemonių 
įgyvendinimo rodiklis aukštesnis savivaldybėse, kuriose yra vidutinis korupcinis 
nusikalstamumas (14,71 atvejų), t. y. Plungės, Jurbarko ir Joniškio rajonuose. 

Korupcijos pasekmių ir gero valdymo rodiklių koreliacija nėra tiesioginė ir turi 
būti analizuojamos tendencijos per kelerius metus. Tačiau jau dabar galime kons-
tatuoti, kad Kelmės savivaldybės biudžeto pajamos yra aukščiau pasirinktų savival-
dybių vidurkio ir sudaro 912,12 (13 lentelė), kas atsispindi gero valdymo rodiklyje, 
kuris sudaro 82,5 procento. Korupcinių veikų vidurkis per kelerius metus Kelmė 
savivaldybės teritorijoje sudaro 7,3 veikų per metus, o 2 srities „Kompetentingų 
institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti teisinių normų neatitikimai“ gero valdymo 
rodiklio reikšmė sudaro 62,5 procento. Kelmės savivaldybėje TILS tyrimas nustatė 
35 punktus už veiklos skaidrumą ir tai pakankamai geras rodiklis, nes, mūsų tyri-
mo duomenimis, Antikorupcijos komisijos veiklos viešinimo rodiklis sudarė tik 5 
proc. (3 rodiklis; 5.31.2 klausimas).

15 lentelė. Gero valdymo rodiklio srities faktinė reikšmė Kelmės savivaldybėje 2015 metais.

Srities 

rodiklis

Sritis Nr. 1 „Viešieji pirkimai“ 39,64 %

Sritis Nr. 2 „Kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti teisinių normų 

neatitikimai“

62,5 %

Sritis Nr. 3 „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūra“ 27,69 %

Sritis Nr. 4 „Į skaidrumą, viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuota vadyba“ 82,5 %

Sritis Nr. 5 „Savivaldybės antikorupcinė veikla“ 59,77 %

Iš viso: 52,78 %

Būtina pažymėti, kad Kelmės savivaldybėje nemažai socialinių ir ekonominių 
rodiklių yra geri (verslo subjektų skaičius, darbo užmokesčio augimas). Tačiau 
manytume, kad viešųjų pirkimų srities žemas gero valdymo rodiklis (39,64 proc.) 
koreliuojasi su žemu tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyvento-
jui, rodikliu (19,04 Eur), kai analizuojamų savivaldybių vidurkis sudaro 707 Eur.



71

3. GERO VALDYMO RODIKLIO 
APSKAIČIAVIMAS IR PRAKTINIS 
PRITAIKYMAS 

Korupcijos rizikos indikatoriai matuojami netiesioginiu būdu vertinant pagrin-
dines korupcijos požiūriu rizikingiausias sritis: viešuosius pirkimus, savivaldybės 
kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūrą, į skaidrumą, viešumą ir paslaugų priei-
namumą orientuotą vadybą ir atsižvelgiant į kompetentingų institucijų nustatytus 
pažeidimus ir kitus teisinių normų neatitikimus bei savivaldybės antikorupcinę 
veiklą.

3.1. Gero valdymo rodiklių identifikavimo ir matavimo 
metodikos taikymo vadovas

Duomenų surinkimas vyksta keliais etapais.

 � Pirmas etapas. Savivaldybės duomenų surinkimas iš savivaldybės pa-
dalinių. Pavyzdinis klausimynas pateiktas 1 priede. 

Šiame etape savivaldybės atsakingas darbuotojas, kuriam paskirta ko-
ordinuoti gero valdymo rodiklio duomenų surinkimą ir apskaičiavi-
mą, vadovaudamasis klausimyno pirmu ir antru klausimais (pirmas 
klausimas paprastai apibūdina bendrą reiškinio skaičių, o antras  – 
teigiamą ar neigiamą reiškinio reikšmę) iš savivaldybės padalinių su-
renka absoliučius skaičius. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kuriuose 
rodikliuose pirmas klausimas pasikartoja. Todėl, siekdamas sumažinti 
vidinę administracinę naštą savo kolegoms, atsakingas darbuotojas tu-
rėtų vengti teikti kelis kartus tą patį klausimą.

 � Antras etapas. Duomenų surinkimas iš viešų statistinių informacinių 
duomenų bazių.

Gero rodiklio duomenų rinkimą koordinuojantis asmuo turėtų išma-
nyti darbą su viešosiomis statistinių informacinių duomenų bazėmis, 
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žinoti, kokia forma šiose bazėse ir kitose atsakingose institucijose pa-
teikiamos atsakaitos („Excel“, spss, dosx, txt ir kt.).

 � Trečias etapas. Ekspertinis duomenų parengimas (etapas nebūtinas 
savivaldybei).

Ekspertinį duomenų parengimą atlieka atsakingos institucijos arba 
įgaliotos institucijos parinkti ekspertai, kurie, remdamiesi iš savival-
dybės ir kitų šaltinių gauta informacija, apskaičiuoja specifinius ro-
diklius. Pavyzdžiui, tam, kad apskaičiuotų gilumines viešųjų ir pri-
vačiųjų interesų konflikto rizikas savivaldybės lygmeniu, ekspertas 
skaičiuoja, kiek kartų stambiausios privačios įmonės dalyvavo viešųjų 
pirkimų konkursuose ir kokios jų sąsajos su tarybos nariais, valdan-
čiosiomis partijomis ar koalicijomis ir pan. Gali būti matuojami ir kiti 
sudėtingi rodikliai.

 � Ketvirtas etapas. Socialinių, demografinių, ekonominių ir kitų duo-
menų surinkimas (stat.gov.lt). 

Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenų bazėje su-
rinkta įvairi informacija, kurią galima gauti pagal suformuojamą už-
klausą skirtingais pjūviais. Tai iš esmės tyrinėtojo darbas. Nes, tarkim, 
tinklalapyje „stat.gov.lt“ demografinius, socialinius, ekonominius ir 
kitus rodiklius galima suformuoti tik tinkamai suformavųs užklausą. 
Pavyzdžiui, Statistikos departamento duomenų bazėje reikia pasirink-
ti statistinį rodiklį, metus, regioną ar savivaldybę ir tik tada formuoti 
užklausą. Kitaip ieškomi rodikliai Statistikos departamente prie VRM 
statistinių duomenų bazėje. Joje dažniausiai pakanka pasirinkti metus 
ir statistinių duomenų rodiklių srautą ir po to pasirinkti konkrečią 
ataskaitą, iš kurios pavadinimo paprastai nesunku suvokti pateikiamų 
duomenų pobūdį.

 � Penktas etapas. Gero valdymo rodiklių skaičiavimas

Atskiri rodikliai skaičiuojami pagal pateiktas formules. Matematiš-
kai jos nėra sudėtingos. Tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad rodiklių 
reikšmės gali būti neigiamos. Rodiklių apskaičiavimo metodiko-
je siūloma pirmiausia apskaičiuoti kiekvieną rodiklį ir nustatyti jo 
faktinę reikšmę (teigiamą ar neigiamą). Paskui sudėti visus teigia-
mus faktinius rodiklius, nuo jų minusuoti neigiamų faktinių rodi-
klių sumą ir padalyti iš teigiamų ir neigiamų rodiklių bendro skai-
čiaus (pavyzdžiui, (R+1+R+2+R+3) – (R-4+R-5)= R1-5)/5. Nulinis 
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rodiklis neįtraukiamas į dalyklio skaičių. Tokiu būdu savivaldybė 
gali apskaičiuoti savo gero valdymo rodiklį, kurio siekiamybė idea-
liu variantu turėtų būti 100 procentų. Tokiu pat būdu apskaičiuojami 
ir srities rodikliai.

 � Šeštas etapas. Gautų duomenų palyginimas, nustatant savivaldybės 
veiklos poveikį socialiniam, ekonominiam ir kitiems reiškiniams.

Gautų duomenų palyginimas yra galutinis duomenų apdorojimo eta-
pas, kuriame gero valdymo rodiklis lyginamas su demokratiniais, de-
mografiniais, socialiniais, ekonominiais ir viešojo saugumo rodikliais. 
Pirmais metais pastebėti kokius nors pokyčius bus sudėtinga, tačiau 
antrais ir trečiais jau bus galima pastebėti tam tikras tendencijas ir 
pamatyti, kuriems socialiniams reiškiniams daromas poveikis kintant 
gero valdymo rodikliui arba tam tikrų sričių rodikliams.

Norint apskaičiuoti savivaldybės gero valdymo indeksą, privalu atlikti šiuos 
žingsnius.

 � Peržiūrėti rodiklių sąrašą ir atidžiai įvertinti, iš kokių šaltinių bus ren-
kami duomenys kiekvieno rodiklio reikšmei apskaičiuoti (pavyzdžiui, 
pagal klausimyną savivaldybei, iš savivaldybių tinklalapyje pateiktų 
duomenų, iš išorinių institucijų teikiamų viešai prieinamų duomenų, 
iš kitų atvirų duomenų prieigų, iš išorinių institucijų vidinių duome-
nų (informacijos) sistemų).

 � Įvertinti, kokius duomenis galima savarankiškai gauti iš savivaldybių 
interneto tinklalapių, ir tik, jei nėra galimybės jų gauti tiesiogiai iš in-
terneto tinklalapių, įtraukti į užklausą savivaldybę, kad jai administra-
cinė našta renkant duomenis būtų mažesnė. Taip duomenų gavimas iš 
savivaldybės būtų greitesnis.

 � Srities „Viešieji pirkimai“ rodiklių duomenis pirmiausia bandyti gauti 
iš VPT atvirų duomenų prieigos (https://github.com/viesujupirkimu-
tarnyba), nes taip bus užtikrintas objektyvesnis duomenų rinkimas ir 
sumažinta administracinė našta savivaldybei.

 � Jeigu nuspręsta tam tikrą dalį duomenų gauti iš išorinių kitų insti-
tucijų vidinių duomenų  (informacijos) sistemų, tuomet reikia teikti 
išankstines užklausas tų institucijų atsakingiems atstovams.
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 � Įvertinti, ar yra gauti duomenys pagal visus rodiklius, ir suvesti juos į 
bendrą „Excel“ formato lentelę.

 � Matavimo vienetais gali būti absoliutūs skaičiai arba santykiniai 
(proc.). Didžioji rodiklių dalis yra orientuota į santykinio pobūdžio 
matavimą, todėl, norint apskaičiuoti rodiklio reikšmę, reikia turėti du 
skirtingus skaičius. Mūsų atveju šie rodikliai apskaičiuojami remiantis 
atsakymais į pagrindinį ir papildomą klausimus. Tuomet faktinio ro-
diklio reikšmė skaičiuojama pagal formulę (B/Ax100), kur „A“ reikš-
mė – atsakymas į pagrindinį klausimą, o „B“ – atsakymas į papildomą 
klausimą.

 � Trečioje dalyje parodytos atskirų rodiklių skaičiavimo taisyklės, kurių 
laikymasis būtinas korektiškam skaičiui gauti.

 � Savivaldybė gali atskirai paskaičiuoti kiekvienos srities rodiklius.

3.2. Gero valdymo rodiklio apskaičiavimas

Gero valdymo rodiklio pavyzdinį skaičiavimą pateikiame remdamiesi Kelmės ra-
jono savivaldybės pateiktais atsakymais, nes jie buvo korektiškiausi iš visų apklaus-
tų savivaldybių. Kelmės rajono savivaldybės pateiktų atsakymų suvestinė pateikta 
2 priede.

Sritis Nr. 1. „Viešieji pirkimai“ 

Rodiklis Nr. 1. Savivaldybės skelbtų (atvirų) viešųjų pirkimų konkursų dalis nuo 
visų konkursų per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

1.1.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

1704 1.1.2. Kiek Jūsų 

savivaldybėje buvo 

vykdoma atvirų (skelbtų) 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus?

5 0,29 %

Skaičiuojama pagal formulę:
5

1704
100% = 0,29 %
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Rodiklis Nr. 2. Savivaldybės pirkimų, vykdytų naudojantis CPO elektroniniu kata-
logu, dalis nuo visų viešųjų pirkimų per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

1.2.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

(pasikartojantis klausimas)

1704 1.2.2. Kiek Jūsų 

savivaldybė per 2015 m. 

vykdė viešųjų pirkimų, 

naudodamasi CPO 

katalogu?

2 0,12 %

Skaičiuojama pagal formulę:
2

1704
100% = 0,12 %

Rodiklis Nr. 3. Savivaldybės supaprastintų pirkimų dalis nuo visų viešųjų pirkimų 
per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

1.3.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

(pasikartojantis 

klausimas)

1704 1.3.2. Kiek savivaldybė 

yra atlikusi supaprastintų 

viešųjų pirkimų per 2015 

metus?

26 1,53 %

Skaičiuojama pagal formulę:
26

1704
100% = 1,53 %

Rodiklis Nr. 4. Savivaldybės vidutinis dalyvių (tiekėjų), tenkančiam vienam 
pirkimui, skaičius per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

1.4.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

(pasikartojantis klausimas)

1704 1.4.2. Kiek iš viso buvo 

pretendentų (tiekėjų) paraiškų 

visuose Jūsų savivaldybės 

viešųjų pirkimų konkursuose 

per 2015 metus?

698 40,96 %
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Skaičiuojama pagal formulę:
698

1704
100% = 40,96 %

Rodiklis Nr. 5. Savivaldybės viešųjų pirkimų, kuriuose dalyvavo vienas dalyvis, da-
lis nuo visų viešųjų pirkimų per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

1.5.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

(pasikartojantis 

klausimas)

1704 1.5.2. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų, 

kuriuose paraišką 

pateikė tik vienas dalyvis 

(tiekėjas)?

18 98,94 %

Skaičiuojama pagal formulę:
18

100%
1704

100% = 98,94 %

Rodiklis Nr. 6. Savivaldybės tarybos narių dalis, kurie (arba jų sutuoktiniai) yra 
tiesiogiai susieti privačiais ryšiais (akcininkai  (savininkai), vadovai, darbuotojai) 
su 20 didžiausių savivaldybės paslaugų ir darbų tiekėjų, nuo visų tarybos narių. 
(Pastaba. Rodiklis Nr. 6 skaičiuojamas ekspertų.)

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

1.6.1. Kiek yra 

savivaldybės tarybos 

narių? 

25 1.6.2. Kiek savivaldybės 

tarybos narių (arba jų 

sutuoktinių) yra tiesiogiai 

susieti privačiais ryšiais 

(akcininkai (savininkai), 

vadovai, darbuotojai) 

su 20 didžiausių 

savivaldybės paslaugų 

ir darbų tiekėjais ar 

jų grupėmis? (Jeigu 

deklaracija nepateikta, 

laikoma, kad yra ryšys.)

1 96 %

Siekiama rodiklio žymė – 100 % (pasiekiama esant „100“, kai nei vienas savival-
dybės tarybos narys (arba jų sutuoktinis) nėra tiesiogiai susieti privačiais ryšiais).
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Skaičiuojama pagal formulę: 
1

100
25

100% = 96 %

Sritis Nr. 2. „Kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti teisinių 
normų neatitikimai“

Rodiklis Nr. 7. Savivaldybės pirkimų dalis, kuriems Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) 
nustatė pažeidimus, nuo visų VPT tikrintų savivaldybės pirkimų per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

2.7.1. VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) 

nuo 2015 m. sausio 1 d. 

iki 2016 m. rugsėjo 2 d. 

skaičius.

5 2.7.2. VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) per 

2015–2016 m. rugsėjo 

2 d., kurių metu buvo 

nustatyti pažeidimai, 

skaičius.

1 20 %

Skaičiuojama pagal formulę:
1

5
100% = 20 %

Siekiama rodiklio žymė – 0 % (pasiekiama esant „0“ nustatytų pažeidimų skaičiui).

Rodiklis Nr. 8108. LR Seimo kontrolierių įstaigoje gautų pagrįstų skundų ir pateiktų 
rekomendacijų dėl savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų skaičius per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

2.8.1. LR Seimo 

kontrolierių įstaigoje 

gautų pagrįstų skundų ir 

pateiktų rekomendacijų 

dėl savivaldybių ir joms 

pavaldžių įstaigų skaičius 

per 2015 metus.

0 2.8.2. LR Seimo 

kontrolierių įstaigoje 

pateiktų gautų pagrįstų 

skundų rekomendacijų 

dėl savivaldybių ir joms 

pavaldžių įstaigų skaičius 

per 2015 metus.

0 100 %

108 Rodiklis Nr. 8 nebuvo analizuojamas, kadangi LR Seimo kontrolieriaus įstaiga nepateikė duomenų apie 
atliktus pažeidimų tyrimus. Tačiau manydami, kad šis rodiklis yra pakankamai reikšmingas, ji paliekame 
ir pateikiame jo galimą skaičiavimą bendroje rodiklių sistemoje.
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Klausimas 2.8.2. papildytas faktinio rodiklio reikšmės analizės metu. Manoma, 
kad būtų teisinga visus pagrįstai gautus skundus dėl savivaldybėje padarytų pažei-
dimų laikyti neigiamomis reikšmėmis. Vertinant skundų rekomendacijų skaičių, 
skaičiuojamas rekomendacijų vidurkis gautų skundų atžvilgiu, kuris negali būti 
mažesnis nei skundų skaičius. Tačiau „0“ skaičiui suteikti 100 proc. reikšmę.

Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę (pavyzdžiui, 4 skundai ir 20 rekomendacijų):

100 − = 95 �%

Siekiama rodiklio žymė – 0% (pasiekiama esant „0“ gautų pagrįstų skundų skaičiui).

Rodiklis Nr. 9. Savivaldybės teritorijoje valstybės tarnautojų ir darbuotojų padary-
tos korupcinės nusikalstamos veikos (Lietuvos BK 225-226, 228-229 str.) nuo visų 
savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų (veikų paplitimas tarp tarnautojų).

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas 

klausimas 

Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

2.9.1. Savivaldybės teritorijoje 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

padarytos korupcinės nusikalstamos 

veikos (Lietuvos BK 225-226, 228-229 

str.) nuo visų savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų (veikų 

paplitimas tarp tarnautojų).

0 – – 100 %

Kauno m. 18,7/9,9* 0 %

* – 18,7 yra nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. Kauno m. savivaldybės gyventojų / 9,9 – korupcinių veikų 
100 tūkst. Lietuvos gyventojų skaičiui.

Šis rodiklis skaičiuojamas naudojant absoliučius užfiksuotus statistinius korupcinius 
nusikaltimus per vienerius metus savivaldybės teritorijoje, kuriuos padaro savival-
dybės tarnautojai ir darbuotojai. Šių veikų skaičiavimas yra netiesioginis atimant iš 
bendro užfiksuotus statistinius korupcinius nusikaltimus per vienerius metus savi-
valdybės teritorijoje papirkimus (BK 227 str.), kuriuos paprastai padaro piliečiai.

Korupcinių veikų skaičius įvairiose savivaldybėse gali skirtis kelis kartus, tačiau 
ir savivaldybių pajėgumas spręsti korupcijos prevencijos klausimus pasitelkiant 
žmogiškuosius, finansinius ir materialius išteklius taip pat netolygus. Atsižvelg-
dami į tai, manome, kad būtų teisinga visus korupcinius nusikaltimus, padarytus 
savivaldybės teritorijoje, laikyti neigiamomis reikšmėmis. Tačiau „0“ korupcinių 
veikų 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje atitiktų 100 proc. reikšmę.



79

Savivaldybė Korupcinės 

nusikalstamos veikos

Korupcinių veikų (Lietuvos BK 225-226, 228-229 

str. (be 227 str.)) 100 tūkst. gyventojų

2015 2015

Kauno m. 56 18,7

Birštonas 0 0

Jonavos r. 1 0

Siekiama rodiklio žymė – 100 % (pasiekiama esant „0“ nusikaltimų skaičius 100 
tūkst. gyventojų).

Korupcinių nusikalstamų veikų (Lietuvos BK 225-226, 228-229 str.) 100 tūkst. sa-
vivaldybės gyventojų skaičius palyginamas su Lietuvos korupcinių veikų paplitimu 
tarp 100 tūkst. gyventojų. Taip 2015 m. šių veikų Lietuvoje buvo padaryta 9,9 100-
ui tūkst. gyventojų. Šis rodiklis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos vidurkį: 
100 proc. atitinka 0 veikų; 50 proc. – iki Lietuvos vidurkio; 0 proc., kai korupcinio 
nusikalstamumo lygis viršija Lietuvos vidurkį.

Rodiklis Nr. 10. Savivaldybės teritorijoje padaromų korupcinių nusikalstamų veikų 
(Lietuvos BK 225-229 str.) skaičius (korupcinių veikų paplitimas tarp gyventojų).

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas 

klausimas 

Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

2.10.1. Savivaldybės teritorijoje 

padaromų korupcinių nusikalstamų 

veikų (Lietuvos BK 225-229 str.) 

skaičius (korupcinių veikų paplitimas 

tarp gyventojų).

0 – – 100 %

Kauno m. 38,7/31,1 0 %

Birštonas 0/31,1 100 %

Jonavos r. 27,6/31,1* 50 %

* – 27,6 yra nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. Jonavos r., savivaldybės gyventojų / 31,1 – korupcinių veikų 
100 tūkst. Lietuvos gyventojų skaičiui.

Šis rodiklis skaičiuojamas naudojant užfiksuotus santykinius statistinius korup-
cinius nusikaltimus per vienerius metus savivaldybės teritorijoje. Korupcinių 
nusikalstamų veikų (Lietuvos BK 225-229 str.) 100 tūkst. savivaldybės gyvento-
jų palyginamas su Lietuvos korupcinių veikų paplitimu tarp 100 tūkst. gyvento-
jų. Taip 2015 m. šių veikų Lietuvoje buvo padaryta 31,1 100-ui tūkst. gyventojų. 
Šis rodiklis apskaičiuojamas atsižvelgiant į Lietuvos vidurkį: 100 proc. atitinka 0 
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veikų; 50 proc. – iki Lietuvos vidurkio; 0 proc., kai korupcinio nusikalstamumo 
lygis viršija Lietuvos vidurkį.

Siekiama rodiklio žymė  – 0 % (pasiekiama esant „0“ nusikaltimų skaičius 100 
tūkst. gyventojų).

Savivaldybė Korupcinės 

nusikalstamos veikos

Korupcinių veikų (Lietuvos BK 225-229 str.) 100 

tūkst. gyventojų

2015 m. 2015 m.

Kauno m. 116 38,7

Birštonas 0 0

Jonavos r. 8 27,6

Sritis Nr. 3 „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūra“ 

Rodiklis Nr. 11. 2015 m. savivaldybės įmonių ir iš savivaldybės biudžeto lėšų fi-
nansuojamų įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldy-
bė, vadovų atrankos konkursų, kurių komisijose nariais buvo bent vienas išorinis 
nepriklausomas ekspertas109, dalis nuo visų konkursų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.11.1. Kiek iš viso įvyko 

savivaldybės įmonių 

ir iš savivaldybės 

biudžeto lėšų 

finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, 

AB, VšĮ), vadovų 

atrankos konkursų?

4 3.11.2. Kiek įvyko 

savivaldybės įmonių ir 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė yra 

savivaldybė (UAB, AB, VšĮ), 

vadovų atrankos konkursų, 

kurių komisijose nariais 

buvo bent vienas išorinis 

nepriklausomas ekspertas?

0 0 %

109 Nepriklausomas ekspertas – asmuo, kuris darbo santykiais ir kitais bendradarbiavimo (veiklos) pagrin-
dais, išreikštais finansine išraiška, nėra susijęs su savivaldybe ir jos kontroliuojamomis struktūromis. Tai 
specifinės srities, personalo ar verslo vadybos ekspertas, konkursų komisijoje nario pareigas atliekantis 
visuomeniniais pagrindais. Pavyzdžiui, Vilniaus m. savivaldybė po STT išvados 2015 m. sudarė „Atran-
kos komitetą“, kuri sudaro išorės ekspertai: P. Masiulis („Tele 2“ vadovas), K. Vaivadaitė (vadovų atrankos 
profesionalė, 15 metų dirbanti tarptautinėje įmonėje), J. Pusvaškis (verslo vadybos profesionalas, 8 metus 
dirbantis „Baltic Management Institute“ generaliniu direktoriumi).
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Skaičiuojama pagal formulę:
0

4
100% = 0 %

Rodiklis Nr. 12. 2015 m. savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) paskirtų 
vadovų, dėl kurių patikimumo paskyrimo metu kreiptasi į STT, dalis nuo visų sa-
vivaldybės įmonių ir įstaigų paskirtų vadovų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.11.1. Kiek iš viso buvo 

paskirta savivaldybės 

įmonių ir iš savivaldybės 

biudžeto lėšų 

finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų? 

60 3.11.2. Dėl kiek paskirtų 

savivaldybės įmonių ir 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų jų paskyrimo 

metu buvo kreiptasi į STT 

dėl jų patikimumo? 

4 6 %

Skaičiuojama pagal formulę:
4

60
100% = 6 %

Rodiklis Nr. 13. 2015 m. savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vadovų, 
kurie buvo išrinkti viešai paskelbto konkurso metu, dalis nuo visų išrinktų vadovų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.12.1. Kiek iš viso buvo 

paskirta savivaldybės 

įmonių ir iš savivaldybės 

biudžeto lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar 

dalininkė yra savivaldybė 

(UAB, AB, VšĮ), vadovų? 

(pasikartojantis klausimas) 

60 3.12.2. Kiek savivaldybės 

įmonių ir iš savivaldybės 

biudžeto lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų buvo išrinkta 

viešai paskelbto konkurso 

metu? 

4 6 %

Skaičiuojama pagal formulę:
4

60
100% = 6 %
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Rodiklis Nr. 14. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 
vadovų, kurie yra savivaldybės valdančiosios koalicijos partijų nariais, dalis nuo 
visų savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.14.1. Koks yra bendras 

savivaldybės įmonių ir 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų skaičius?

53 3.14.2. Kiek savivaldybės įmonių 

ir iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų ir 

viešųjų įstaigų, kurių savininkė 

ar dalininkė yra savivaldybė 

(UAB, AB, VšĮ), vadovų yra 

savivaldybės valdančiosios 

(koalicijos) partijos nariais? 

0 100 %

Šiuo rodikliu siekiama pažvelgti į politinės korupcijos grėsmes savivaldybės ly-
gmeniu. Kuo didesnis skaičius vadovų yra savivaldybės valdančiosios (koalicijos) 
partijos nariais, tuo didesnė politinės korupcijos grėsmė. Rodiklio reikšmė yra 
skaičiuojama nuo 0 iki 100 procentų. Tačiau vertinimas yra priešingas pateikia-
mam skaičių dydžiui. Kuo didesnis savivaldybės įmonių ir iš savivaldybės biudžeto 
lėšų finansuojamų įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra savi-
valdybė, skaičius vadovų, kurie yra savivaldybės valdančiosios (koalicijos) partijos 
nariais, tuo mažesnė faktinio rodiklio reikšmė.

Skaičiuojama pagal formulę, pavyzdžiui, jeigu atsakymas į 3.14.2. klausimą būtų 5:

5
100%

53
100% 90,56 %

Rodiklis Nr. 15. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) valdybų, kurių 
sudėtyje yra bent vienas bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos (NVO) 
narys, dalis nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų valdybų.

Pagrindinis 

klausimas 

Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.15.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ), kuriose yra 

sudarytos valdybos?

4 3.15.2. Kiek yra savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) valdybų, 

kurių sudėtyje yra bent vienas 

bendruomenių ar nevyriausybinės 

organizacijos (NVO) atstovas? 

0 0 %

Skaičiuojama pagal formulę:
0

4
100% = 0 %
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Rodiklis Nr. 16. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ), kurių 2015 m. 
veiklos ataskaitos paskelbtos viešai, dalis nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų.

Pagrindinis 

klausimas 

Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.16.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

įmonių ir įstaigų 

(UAB, AB, VšĮ)? 

87 3.16.2. Kiek savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 2015 m. metinių 

veiklos ataskaitų yra paskelbta viešai 

interneto svetainėje? 

15 17 %

Skaičiuojama pagal formulę:
15

87
100% = 17 %

Rodiklis Nr. 17. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vadovų, kurie 
nėra pateikę viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų, dalis nuo visų savivaldybės 
įmonių ir įstaigų vadovų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

vadovų? 

53 Kiek savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vadovų 

nėra pateikę viešųjų ir 

privačiųjų interesų deklaracijų?

4 92,5 %

Skaičiuojama pagal formulę:
4

100%
53

100 = 92,5 %

Rodiklis Nr. 18. Savivaldybės įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) dalis, kurių inter-
neto tinklalapyje yra atskira skiltis (paskyra) apie korupcijos prevenciją, nuo visų 
savivaldybės įmonių ir įstaigų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

3.18.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ)? 

(pasikartojantis klausimas)

15 3.18.2. Kiek yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ), kurių 

interneto tinklalapyje yra 

atskira skiltis (paskyra) 

apie korupcijos 

prevenciją? 

0 0 %
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Skaičiuojama pagal formulę:
0

15
100% = 0 %

Sritis Nr. 4 „Į skaidrumą, viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuota vadyba“

Rodiklis Nr. 19. Laiku neišnagrinėtų gyventojų prašymų (skundų) dalis nuo visų 
gyventojų prašymų (skundų) per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.19.1. Kiek iš viso buvo 

gauta gyventojų prašymų 

(skundų) per 2015 metus? 

1299 4.19.2. Kiek yra laiku 

neišnagrinėtų gyventojų 

prašymų (skundų) per 

2015 metus?

6 99,5 %

Skaičiuojama pagal formulę:
6

100%
1299

100% = 99,5 %

Rodiklis Nr. 20. Laiku neišduotų statybos leidimų dalis nuo visų leidimų per 2015 
metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.20.1. Kiek iš viso buvo 

išduota statybos leidimų 

per 2015 metus? 

96 4.20.2. Kiek statybos 

leidimų buvo neišduota 

laiku per 2015 metus?

0 100 %

Skaičiuojama pagal formulę:
0

100%
96

100 %

Tuo atveju, kai, tarkim, neišduotų laikų leidimų būtų 15, faktinė rodiklio reikšmė 
būtų 84,4 proc. ir būtų skaičiuojamas pagal formulę:

15
100%

96
100% 84,4 %
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Rodiklis Nr. 21. Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, 
kurioms yra nurodytas detalus „paslaugos pasiekiamumo žemėlapis“ (ką piliečiai 
[pažingsniui] turi daryti, norėdami gauti administracinę paslaugą), dalis nuo visų 
savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų.

Pagrindinis 

klausimas 

Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.21.1. Kiek iš 

viso savivaldybės 

administracija teikia 

administracinių 

paslaugų?

141 4.21.2. Kiek savivaldybės interneto 

tinklalapyje yra nurodyta 

savivaldybės administracijos 

teikiamų administracinių paslaugų, 

kurioms yra nurodytas detalus 

„paslaugos pasiekiamumo 

žemėlapis“ (t. y. ką piliečiai 

[pažingsniui] turi daryti, norėdami 

gauti administracinę paslaugą)?

141 100 %

Skaičiuojama pagal formulę:
141

141
100% = 100 %

Rodiklis Nr. 22. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvaujančių 
teikiant administracines paslaugas, kurių funkcijos ir reikalavimai jų pareigybėms 
yra nurodyti savivaldybės tinklalapyje, dalis nuo visų savivaldybės darbuotojų ir 
tarnautojų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.22.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas? 

68 4.22.2. Kiek yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas, kurių funkcijos 

ir reikalavimai jų 

pareigybėms yra nurodyti 

savivaldybės tinklalapyje?

45 66 %

Skaičiuojama pagal formulę:

45

68
100% = 66 %
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Rodiklis Nr. 23. Savivaldybės administracijoje vadovaujamas pareigas einančių 
asmenų (administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, departamentų direktorių, 
jų pavaduotojų, skyrių vedėjų, jų pavaduotojų), kurių kasmetinės užduotys yra 
paviešintos savivaldybės tinklalapyje, dalis nuo visų savivaldybės administracijoje 
vadovaujamas pareigas einančių asmenų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.23.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų 

(administracijos 

direktoriaus, jo 

pavaduotojų, 

departamentų direktorių, 

jų pavaduotojų, skyrių 

vedėjų, jų pavaduotojų)?

34 4.23.2. Kiek yra savivaldybės 

administracijoje vadovaujamas 

pareigas einančių asmenų 

(administracijos direktoriaus, 

jo pavaduotojų, departamentų 

direktorių, jų pavaduotojų, 

skyrių vedėjų, jų pavaduotojų), 

kurių kasmetinės užduotys 

yra paviešintos savivaldybės 

tinklalapyje?

32 94 %

Skaičiuojama pagal formulę:
32

34
100% = 94 %

Rodiklis Nr. 24. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvaujančių 
teikiant administracines paslaugas, kurių interneto svetainėje pateikta kontaktinė 
informacija (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefonas), dalis nuo visų saviv-
aldybės darbuotojų ir tarnautojų.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.24.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas? 

pasikartojantis 

klausimas 

68 4.24.2. Kiek yra savivaldybės 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dalyvaujančių 

teikiant administracines 

paslaugas, kurių interneto 

svetainėje pateikta kontaktinė 

informacija (vardas, pavardė, 

elektroninis paštas, telefonas)?

68 100 %

Skaičiuojama pagal formulę:

68

68
100% = 100 %
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Rodiklis Nr. 25. 2015 m. savivaldybėje priimtų teisės aktų (jų projektų), kuriems 
buvo atliktas antikorupcinis vertinimas, dalis nuo visų per 2015 m. priimtų teisės 
aktų. 

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.25.1. Kiek savivaldybėje 

yra iš viso priimta teisės 

aktų 2015 metais?

1805 4.25.2. Kiek 2015 m. 

savivaldybėje yra priimtų 

teisės aktų, kuriems buvo 

atliktas antikorupcinis 

vertinimas? 

9 0,5 %

Skaičiuojama pagal formulę:
9

1805
100% = 0,5 %

Rodiklis Nr. 26. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių grupių 
(pavyzdžiui, departamentų direktoriai, skyrių vedėjai, poskyrių vedėjai, vyriausieji 
specialistai, vyresnieji specialistai, specialistai) dalis, kurių vidutinis darbo užmo-
kestis yra paskelbtas interneto svetainėje, nuo visų savivaldybės valstybės tarnau-
tojų ir darbuotojų pareigybių grupių. 

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

4.26.1. Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(departamentų direktoriai, 

skyrių vedėjai, poskyrių 

vedėjai, vyriausieji 

specialistai, vyresnieji 

specialistai, specialistai) 

yra savivaldybėje?

11 4.26.2. Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(departamentų direktoriai, 

skyrių vedėjai, poskyrių 

vedėjai, vyriausieji 

specialistai, vyresnieji 

specialistai, specialistai) 

vidutinis darbo 

užmokestis yra paskelbtas 

interneto svetainėje?

11 100 %

Skaičiuojama pagal formulę:
11

11
100% = 100 %
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Sritis Nr. 5 „Savivaldybės antikorupcinė veikla“

Rodiklis Nr. 27. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių, kurie yra savivaldy-
bės valdančiosios partijos (koalicijos) atstovais, dalis nuo visų savivaldybės An-
tikorupcijos komisijos narių. 

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.27.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių?

15 5.27.2. Kiek yra 

savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių, kurie yra 

savivaldybės valdančiosios 

koalicijos (partijos) 

nariais? 

7 47 %

Skaičiuojama pagal formulę:
7

15
100% = 47 %

Rodiklis Nr. 28. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių, kurie yra ben-
druomenių ar nevyriausybinių įstaigų atstovais, dalis nuo visų savivaldybės An-
tikorupcijos komisijos narių.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.28.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių? (pasikartojantis 

klausimas)

7 5.28.2. Kiek yra 

savivaldybės 

Antikorupcijos 

komisijos narių, kurie 

yra bendruomenių 

ar nevyriausybinių 

organizacijų atstovai?

2 30 %

Skaičiuojama pagal formulę:
2

7
100% = 30 %
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Rodiklis Nr. 29. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos posėdžių skaičius per 2015 
metus.

Pagrindinis 

klausimas 

Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.29.1. Kiek per 2015 

m. įvyko savivaldybės 

Antikorupcijos 

komisijos posėdžių?

5 5.29.2. Kiek per 2015 m. įvyko 

savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos atvirų posėdžių, 

kuriuose dalyvavo bendruomenės 

ar nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) atstovai?

5 100 %

Skaičiuojama pagal formulę:
5

5
100% = 100 %

Rodiklis Nr. 30. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos priimtų sprendimų (ne dėl 
organizacinių klausimų) skaičius per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.30.1. Kiek savivaldybės 

Antikorupcinės komisijos 

sprendimų buvo priimta 

(ne dėl organizacinių 

klausimų) per 2015 

metus?

4 – – 80 %

Skaičiuojama pagal formulę (skaičiuojama atsižvelgiant į 5.29.1. klausimo atsakymą):
4

5
100% = 80 %

Rodiklis Nr. 31. Savivaldybės Antikorupcinės komisijos priimtų sprendimų, kurie 
buvo paviešinti, dalis nuo visų Antikorupcijos komisijos priimtų sprendimų (ne 
dėl organizacinių klausimų) per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.31.1. Kiek savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

sprendimų buvo priimta 

(ne dėl organizacinių 

klausimų) per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

80 5.31.2. Kiek per 2015 m. 

savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos priimta sprendimų 

(ne dėl organizacinių 

klausimų), kurie buvo viešai 

paskelbti savivaldybės 

interneto tinklalapyje?

4 5 %
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Skaičiuojama pagal formulę:
4

80
100% = 5 %

Rodiklis Nr. 32. Savivaldybės Antikorupcijos komisijos teiktų pasiūlymų Tarybai, 
merui ir savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos pri-
oritetų savivaldybės, savivaldybės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat 
viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, veik-
los srityse skaičius per 2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė  

rodiklio 

reikšmė

5.32.1. Kiek per 2015 m. 

savivaldybės Antikorupcijos 

komisija pateikė pasiūlymų 

Tarybai, merui ir savivaldybės 

administracijos direktoriui dėl 

korupcijos prevencijos prioritetų 

savivaldybės, savivaldybės 

kontroliuojamų įstaigų ir (ar) 

įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, 

kurių vienas iš steigėjų yra 

savivaldybės institucija ar įstaiga, 

veiklos srityse per 2015 metus?

– – 3 60 %

Šiuo rodikliu matuojamas Antikorupcijos komisijos veiklos veiksmingumas. 
Manoma, kad kiekviename posėdyje sprendžiamos problemos rezultatas turi būti 
atitinkamas sprendimas ir pasiūlymai Tarybai, merui ir savivaldybės adminis-
tracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų savivaldybės, savivaldy-
bės kontroliuojamų įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš 
steigėjų yra savivaldybės institucija ar įstaiga, veiklos srityse.

Skaičiuojama pagal formulę (skaičiuojama atsižvelgiant į 5.29.1. klausimo atsakymą):

3

5
100% = 60 %
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Rodiklis Nr. 33. Pagal savivaldybės korupcijos prevencijos planą įgyvendintų 
antikorupcinių priemonių skaičius nuo visų antikorupcinių priemonių, kurios 
2015 m. buvo įtrauktos į savivaldybės korupcijos prevencijos planą.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.33.1. Kiek antikorupcinių 

priemonių buvo numatyta 

įgyvendinti 2015 m. pagal 

savivaldybės korupcijos 

prevencijos planą?

60 5.33.2. Kiek iš 2015 m. 

numatytų savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

priemonių plano priemonių 

buvo įgyvendinta?

5 8 %

Skaičiuojama pagal formulę:
5

60
100% = 8 %

Rodiklis Nr. 34. Įvykusių antikorupcinių mokymų savivaldybės tarnautojams ir 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant administracines paslaugas, skaičius per 
2015 metus.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.34.1. Kiek per 2015 m. 

antikorupcinių mokymų 

buvo organizuota 

savivaldybės tarnautojams 

ir darbuotojams, kurie 

dalyvauja teikiant 

administracines paslaugas?

5 5.34.2. Koks bendras 

savivaldybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dalyvavusių 

visuose antikorupciniuose 

mokymuose per 2015 

metus, skaičius?

– 100 %

Įvykusių antikorupcinių mokymų savivaldybės tarnautojams ir darbuotojams efek-
tyvumas matuojamas savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiumi, tenkančiu 
organizuotų mokymų skaičiui. Rodiklis buvo papildytas klausimu „5.34.2.“ po to, 
kai savivaldybės pateikė atsakymus į klausimus. Antikorupcinių mokymų efek-
tyvumas priklauso nuo mokymų skaičiaus ir tarnautojų bei darbuotojų aprėpties. 
Atsižvelgiama ir į optimalų klausytojų skaičių per vieną mokymą. Efektyviausi an-
tikorupciniai mokymai yra tuomet, kai klausytojų skaičius neviršija 10–12 žmonių, 
todėl tokiam skaičiui suteikiamas 100 proc. vertinimas. Kuo didesnis klausytojų 
skaičius, tenkantis vieniems mokymams, tuo vertinimas yra žemesnis, t. y. 10–12 
(100 %); 13–15 (50 %); 16–20 (25 %); 21–25 (15 %); daugiau nei 25 (10 %).
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Skaičiuojama pagal formulę (skaičiuojama atsižvelgiant į 5.33.1. klausimo atsa-
kymą):

12 [10–12 (100 %)]

Ateityje savivaldybės, skaičiuodamos šį rodiklį, turės lyginti 5.34.1. ir 5.34.2. atsa-
kymus į klausimus.

Rodiklis Nr. 35. Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, teikiančių admi-
nistracines paslaugas, kurie dalyvavo antikorupciniuose mokymuose per 2015 m., 
skaičius.

Pagrindinis klausimas Reikšmė Papildomas klausimas Reikšmė Faktinė rodiklio 

reikšmė

5.35.1 Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

teikiančių administracines 

paslaugas, per 2015 m. 

dalyvavo antikorupciniuose 

mokymuose?

– – 60 88 %

Šis rodiklis koreliuojamas su klausimu „4.24.1. Kiek iš viso yra savivaldybės valsty-
bės tarnautojų ir darbuotojų, dalyvaujančių teikiant administracines paslaugas?“ 
(atsakymas – 68)

Skaičiuojama pagal formulę (skaičiuojama atsižvelgiant į 4.24.1 klausimo atsaky-
mą): 

60

68
100% = 88 %
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3.3. Bendro savivaldybės gero valdymo rodiklio 
skaičiavimas

Srities faktinio rodiklio reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

∑
=  Sk – sritis;

Rn – rodiklio reikšmė;

Nk – srities rodiklių skaičius.

Faktinio rodiklio reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

∑

5 Sk – sritis.

Kelmės savivaldybės pagrindu pateikiame penktos srities „Savivaldybės antiko-
rupcinės veiklos“ faktinio rodiklio reikšmės skaičiavimą.

 = 47 + 30 + 100 + 80 + 5 + 60 + 8 + 100 + 88)/9 = 57,55 %

Kelmės savivaldybės pagrindu pateikiame penktos srities „Savivaldybės antiko-
rupcinės veiklos“ faktinio rodiklio reikšmės skaičiavimą.

 = 57,55 + 73,33 + 27,69 + 46,5 + 22,97)/5 = 45,61 %

3.4. Korupcijos poveikio sritis ir jų rodiklių koreliacijos su 
gero valdymo rodikliais

Kiekvienas gero valdymo rodiklis atspindi poveikį įvairioms korupcijos sritims ir 
yra daugiaryšis. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srities rodikliai gali turėti poveikį vie-
tinių ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui, savivaldybės pajamoms, ati-
tinkamai piliečių užimtumui ir kaip išdava – gyventojų emigracijai. Savivaldybės 
kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūros rodikliai gali turėti įtakos savivaldybių 
tarybų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičiui ir bendram piliečių politiniam ak-
tyvumui ir pilietiškumui.
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16 lentelė. Gero valdymo rodiklio ryšys su korupcijos poveikio sritimis.

Dimensija Korupcijos poveikio sritis ir jų rodikliai Ryšiai Gero valdymo rodiklis

Veiksnys Rodiklis

So
ci

oe
ko

no
m

in
ė

Ekonominis 

augimas

Darbo užmokesčio pokytis per 

metus

Sritis Nr. 1 „Viešieji 

pirkimai“

Rodikliai Nr. 1; Nr. 2;

Nr. 3; Nr. 4;

Nr. 5; Nr. 6.

Šešėlinė 

ekonomika

–

Verslo klimatas Verslo subjektų skaičius, palyginti 

su praėjusiais metais

Pajamų nelygybė – Sritis Nr. 2 

„Kompetentingų 

institucijų nustatyti 

pažeidimai ir kiti teisinių 

normų neatitikimai“

Rodikliai Nr. 7; Nr. 8;

 Nr. 9; Nr. 10.

Skurdas Socialinės pašalpos gavėjų 

skaičius

Dalyvavimas 

politinėje veikloje

Savivaldybių tarybų rinkimuose 

dalyvavusių rinkėjų skaičius, 

palyginti su visu rinkėjų skaičiumi

Nusikalstamumas Užregistruotų nusikaltimų, 

baudžiamųjų nusižengimų 

skaičius

Sritis Nr. 3 „Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių ir 

įstaigų priežiūra“

Rodikliai Nr. 11; Nr. 12;

 Nr. 13; Nr. 14;

 Nr. 15; Nr. 16;

 Nr. 17; Nr. 18.

Švietimo Išsilavinimas Mokyklinio amžiaus vaikai, 

nesimokantys mokykloje

Migracijos Emigracija Neto tarptautinė migracija Sritis Nr. 4 „Į skaidrumą, 

viešumą ir paslaugų 

prieinamumą orientuota 

vadyba“

Rodikliai: Nr. 19; Nr. 20;

 Nr. 21; Nr. 22;

 Nr. 23; Nr. 24;

 Nr. 25; Nr. 26.

Viešųjų 

finansų

Savivaldos 

pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamos

Subsidijos  –

Išlaidos švietimui Vienam ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ar bendrojo ugdymo 

mokykloje besimokančiam 

asmeniui teko lėšų

Išlaidos sveikatos 

apsaugai

Praktikuojančių sveikatos 

priežiūros specialistų skaičius, 

tenkantis 10 tūkst. gyventojų

Sritis Nr. 5 „Savivaldybės 

antikorupcinė veikla“

Rodikliai Nr. 27; Nr. 28;

 Nr. 29; Nr. 30;

 Nr. 31; Nr. 32;

 Nr. 33; Nr. 34;

 Nr. 35.

Pr
iv

ač
ių

jų
 fi

na
ns

ų Vietinės 

investicijos

Materialinės investicijos to meto 

kainomis

Tiesioginės 

užsienio 

investicijos

Tiesioginės užsienio investicijos, 

tenkančios vienam gyventojui, 

metų pabaigoje
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3.5. Veiklos kokybės gerinimas

Siekdami išlaikyti viešojo sektoriaus veiklos efektyvumą, sprendimus priimantys 
politikos formuotojai ir tarnautojai turėtų „pasverti“ visas galimas sprendimų al-
ternatyvas ir pasirinkti tą, kuri yra tinkamiausia. Nustačiusi prioritetines veiklos 
sritis (šiuo atveju korupcijos prevencija) savivaldybė turėtų apibrėžti galimas vei-
klos ribas ir nustatyti veiksmus, kuriais būtų vykdoma korupcijos prevencija. Tik 
nustačius ir išanalizavus visus veiksmus, galima argumentuotai pasirinkti tą veiks-
mų rinkinį, kuris yra tinkamiausias. 

Vienas metodų, kuriuo galima efektyviai nuspręsti, kurie iš pasirinktų veiksmų 
yra efektyvūs, o kurie ne, yra sąnaudų ir naudos analizė. Tai metodas, kurio re-
zultatai informuoja politikos formuotojus, kodėl viena veiksmų alternatyva yra 
efektyvesnė už kitą. Tarp senų demokratijų ir išsivysčiusių valstybių šis meto-
das jau daugelį metų naudojamas įvairiose srityse. Pavyzdžiui, JAV valstybi-
nėse institucijose šis metodas buvo pradėtas taikyti 8 dešimtmetyje, Ronaldo 
Reigano prezidentavimo laikais110, ir yra plačiai taikomas iki šiol111. Teisės aktų 
leidėjai ir institucijos, atsakingos už reglamentų ir kitokių suvaržymų leidimą, 
yra įpareigotos galutinį sprendimą priimti tik atlikus sąnaudų ir naudos ana-
lizę, palyginus skirtingas analizuojamo įstatymo alternatyvas112. Įstatyme113 

 teigiama kad valstybinės agentūros turi įvertinti visas planuojamo įstatymo pa-
keitimo alternatyvas ir šių sukuriamas sąnaudas ir naudą. Turi būti įvertintos vi-
sos pinigine verte išreiškiamos bei neišreiškiamos sąnaudos ir nauda, o galutinis 
sprendimas turi būti parinktas atsižvelgiant į tą alternatyvą, kurios metu sukuria-
ma didžiausia socialinė ir ekonominė nauda.

Siekiant padidinti savivaldybės lygmeniu priimamų sprendimų efektyvumą ko-
rupcijos prevencijos srityje, rekomenduojame naudoti sąnaudų ir naudos analizę 
(metodas leidžia ne tik pasirinkti efektyvius sprendimus, bet ir patikrinti jų įgy-
vendinimo rezultatus, keistis patirtimi, vykdyti nuolatinį socialinės ir ekonominės 
naudos monitoringą). Tai viešosios politikos formuotojams leis įrodyti ir argumen-
tuotai pagrįsti vienų arba kitų politikos formavimo veiksmų naudingumą. Veiklos 

110 „Cost-benefit Analysis for Public Sector Decision Makers“ (1999) Diana Fuguitt,Shanton J. Wilcox.
111 Daugiau informacijos: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41974.pdf 

https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/files/downloads/20131008_EO12866.pdf. 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/regulatory_matters_pdf/a-4.pdf.

112 Šis reikalavimas galioja tik tiems sprendimams, kurie yra laikomi ekonomiškai svarbiais. Ekonomiškai 
svarbūs sprendimai apima tuos įstatymų leidimus arba pakeitimus, dėl kurių per vienerius metus yra 
sukuriama ne mažiau negu 100 milijonų dolerių sąnaudų arba naudos. Ekonomiškai svarbūs sprendimai 
taip pat apima tuos pakeitimus, dėl kurių būtų neigiamai paveiktas bent vienas ekonomikos sektorius ir 
prarastas didelis darbo vietų skaičius.

113 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo12866/eo12866_10041993.pdf.
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kokybės gerinimo schema ir sprendimų priėmimo procesas naudojant sąnaudų ir 
naudos analizę pateikiamas 5 paveiksle. 

 
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 
5 paveikslas. Veiklos kokybės gerinimo principinė schema, panaudojant sąnaudų ir naudos analizę.

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių.

Pagrindinis politikos formuotojų uždavinys – tenkinti viešąjį interesą, atstovauti 
rinkėjams ir įgyvendinti jų norus. Šių norų puoselėjimas ir gerovės didinimas yra 
pagrindinis sprendimų priėmėjų tikslas (tarkime, BVP, vidutinio atlyginimo augi-
mo, investicijų ir t. t. didinimas, emigracijos, nusikalstamumo ir t. t. mažinimas). 
Šio uždavinio įgyvendinimą nusako priimtais sprendimais sukurtas socialinis ir 
ekonominis poveikis. 

Socialinę ir ekonominę naudą (arba žalą) sukuria gero valdymo pokyčio rodiklių, 
kurie naudojami Indekso vertinime (aptarti ankstesniuose skyriuose), pasikeiti-
mas. Šių rodiklių vertinimas leidžia nustatyti priežasčių ir pasekmių ryšius, jų įta-
ką socialiniams ir ekonominiams procesams savivaldybėje. 

Labai svarbus veiklos, susijusios su korupcijos prevencija, kokybės gerinimo veiks-
nys – nuolatinis grįžtamojo ryšio monitoringas (statistinis vertinimas), kuris gali 
būti vykdomas įdiegus šias priemones.

 � Indekso pokyčio įvertinimas (pagrindiniai pasikeitę komponentai, 
priežastys, pasiteisinę ar nepasiteisinę savivaldybių veiksmai ir pan.).

Socialinis ir ekonominis 
poveikis

Korupcijos apraiškų  
pasikeitimas

Efektyviausių korupcijos 
prevencijos veiksmų 

įgyvendinimas

Kaip mažinti korupciją? 
Galimi veiksmai, 

alternatyvos, KNA 
rengimas, veiksmų planas

Rezultatų matavimas ir įvertinimas:
Indekso pokytis,

KNA „post ante“ vertinimas,
Priežasčių ir pasekmių DB 

monitoringas, poreikių analizė
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 � Sąnaudų ir naudos analizių, kurios buvo atliktos, „post ante“ vertini-
mas, priežasčių ir pasekmių sąryšių vertinimas, patirties bazės kaupi-
mas, jos galimybių panaudojimo kitose savivaldybėse sukūrimas. 

 � Statistinių duomenų kaupimas, tendencijų analizė.

 � Nuolatinė poreikių analizė (visuomenė, verslas, institucijos).

Nustačius korupcijos neigiamą poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi 
savivaldybėje, apibrėžiami visi korupcijos prevencijai skirti veiksmai. Sąnaudų ir 
naudos analize nustatoma, kurie iš šių veiksmų yra patys efektyviausi ir labiausiai 
prisidedantys prie socialinės ir ekonominės gerovės kūrimo. Įgyvendinant korup-
cijos prevencijos veiksmus, pasiekiamas korupcijos apraiškų pasikeitimas, kuris 
kuria socialinę ir ekonominę naudą, kartu gerina Indeksą. 

Kaupiant patirtį ir duomenis apie jau įgyvendintus korupcijos prevencijos projek-
tus, tobulinami sąnaudų ir naudos analizės skaičiavimai. Vykdant „post ante“ są-
naudų ir naudos analizę, apžvelgiami ir tobulinami prieš tai naudoti skaičiavimo 
metodai arba prielaidos, taisomos praeityje padarytos klaidos, tobulinamas anali-
zės atlikimo metodas.

Pateiktas veiklos kokybės gerinimo metodas naudojant sąnaudų ir naudos analizę 
turėtų padėti priimti efektyvius sprendimus ir gerinti savivaldybių veiklos kokybę. 
Tolesniuose skyriuose detaliau aptariami savivaldybės veiklos kokybės gerinimo 
žingsniai, pateikiamos su jais susijusios sąnaudų ir naudos analizės rengimo meto-
dinės rekomendacijos.

3.6. Sąnaudų ir naudos analizės metodika

Viena pagrindinių ekonomikos mokslo problemų yra ta, kad išteklių nepakan-
ka tam, kad visų žmonių poreikiai būtų patenkinti. Tam, kad būtų pasiektas tam 
tikras iškeltas tikslas, esami ištekliai gali būti panaudoti įvairiais būdais. Dėl to 
privalu užtikrinti, kad bet kokiam tikslui pasiekti yra naudojamas efektyvus (ne 
per didelis ir ne per mažas) esamų išteklių kiekis. Tuo pat metu svarbu pasirinkti 
tinkamus tikslus, geriausiai patenkinančius visuomenės poreikius ir nešvaistančius 
išteklių (kaip jų švaistymas suprantamas, pavyzdžiui, nenaudojamas viešasis tur-
tas, neefektyvūs arba neskaidrūs viešieji prikimai, nepagrįstai išpūsti darbuotojų 
atlyginimai arba kitos išlaidos).
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Sąnaudų ir naudos analizė (angl. Cost Benefit Analysis, CBA) – tai investicijų efekty-
vumo vertinimo metodas, kurio metu projektui įgyvendinti reikalingos investicijos 
yra lyginamos su investicijų sukuriama nauda, išreikšta pinigine išraiška (angl. mo-
netary terms). Tai – vienas pagrindinių metodų, kuriuo priimami investicijų ir jų 
finansavimo sprendimai, išanalizavus įmanomas alternatyvas pasirenkama ta, kuri 
yra efektyviausia atnešamos finansinės bei socialinės ir ekonominės naudos pra-
sme. Metodas padeda nustatyti, kuris investicinis sprendimas sunaudoja mažiausiai 
išteklių, tačiau kartu sukuria didžiausią naudą (vertinamas sunaudojamų išteklių ir 
sukuriamos finansinės arba socialinės ir ekonominės naudos santykis). Šis metodas 
gali būti pritaikytas visais atvejais, kuomet iš daugelio esamų alternatyvų norima 
išsirinkti tą, kuri yra pati efektyviausia ir naudingiausia, arba atsakant į klausimą, ar 
pasirinkta investicija naudinga socialiniu ir ekonominiu požiūriu.

Kokybiškai atliktos sąnaudų ir naudos analizės rezultatas – tai argumentų rinkinys, 
pagrindžiantis, kodėl vienas savivaldybės antikorupcinis investicinis sprendimas 
(alternatyva) yra naudingesnis ir efektyvesnis už kitas galimas alternatyvas. Svarbu 
pažymėti, kad priimant sprendimus privalu atsižvelgti ir į sąnaudų ir naudos ana-
lizės trūkumus, patikimumą ir kitus apribojimus. 

Sąnaudų ir naudos analizės principai

Sąnaudų ir naudos analizė yra susijusi su šiomis sąvokomis.

 � Alternatyviosios sąnaudos. Alternatyviosios prekės ar paslaugos są-
naudos – tai naudos skirtumas tarp geriausios ir antros pagal gerumą 
alternatyvos. Sąnaudų ir naudos analizė yra paremta prielaida, kad 
investiciniai sprendimai, pagrįsti pelno siekimu ir kitais natūralios 
rinkos mechanizmais, gali būti socialiai nenaudingi (t. y. sukurti nei-
giamą išorinį poveikį gamtai, klimatui ir pan. arba sukelti rinkos su-
trikimą114). Tuo tarpu investicijų sprendimus priimant vadovaujantis 
sąnaudų ir naudos analize, bandoma atsižvelgti į visą dėl investicijų 
sukuriamą naudą ir sąnaudas (taip pat suskaičiuojant socialines są-
naudas ir naudą) – todėl rezultatas tinkamai pamatuoja projekto metu 
sukuriamą poveikį visai rinkai ir visuomenės gerovei.

 � Ilgojo periodo perspektyva. Analizės metu nagrinėjamas laiko peri-
odas gali svyruoti nuo 10 iki 30-ties arba daugiau metų, atsižvelgiant 
į aplinkybes ir investicijų pobūdį. Dėl šios priežasties analizės metu 
privalu pasirinkti tinkamą projekto ataskaitinio laikotarpio periodą, 

114 Paaiškinimas: https://en.wikipedia.org/wiki/Market_failure.
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pasirinktam periodui prognozuoti visas su projekto vykdymu susiju-
sias sąnaudas ir naudą, pritaikyti tinkamą diskonto normą, kad būtų 
atsižvelgta į verčių svyravimus dėl laiko. 

 � Inkrementinis metodas. Inkrementinis skaičiavimo metodas lygina 
dviejų scenarijų pinigų (arba išteklių) srautus – scenarijaus su pro-
jektu ir to scenarijaus, kuris vyktų, jeigu projektas nebūtų vykdomas. 
Lyginami abiejų scenarijų pinigų (arba išteklių) srautai privalo būti 
prognozuojami per visą projekto ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudos ir 
naudos analizės metu naudojamas tik šių dviejų scenarijų pinigų (arba 
išteklių) srauto skirtumas. Tokiu būtu projektas yra išskiriamas ir izo-
liuojamas tam, kad analizės rodikliai atspindėtų tik projekto sukuria-
mą naudą, o ne, tarkime, visos įstaigos veiklos metu sukuriamą naudą. 
Inkrementinio metodo paaiškinimas pateiktas 6 paveiksle.

6 paveikslas. Inkrementinio metodo iliustracija. 

Informacijos šaltinis: sudaryta autorių.

Detalesnį ir išsamesnį sąvokų, susijusių su sąnaudų ir naudos analizės taikymu, 
aprašą galima rasti metodikoje115. Sąnaudų ir naudos analizės atlikimo žingsniai 
yra šie.

 � Nustatomi galimi antikorupciniai veiksmai (veiksmų rinkiniai), stra-
tegijos.

 � Nustatoma, kokios sąnaudos ir nauda yra susiję su nustatytais veiks-
mais ir strategijomis.

115  Šaltinis: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf psl. 25, 26.
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 � Nustatoma, kurias sąnaudas ir naudas paveiks konkretūs antikorupci-
niai veiksmai arba strategijos.

 � Visam projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kiekvienam galimam anti-
korupciniam veiksmui, prognozuojamos bei apskaičiuojamos sąnau-
dos ir nauda.

 � Apskaičiuojami sąnaudų ir naudos analizės rodikliai.

 � Atliekama jautrumo ir (arba) kitos rizikos analizės.

 � Priimamas sprendimas dėl kiekvieno antikorupcinio veiksmo, strate-
gijos.

Be sąnaudų ir naudos analizės atlikimo žingsnių papildomai analizė yra skirstoma 
į tris dalis – finansinę, socialinę ir ekonominę, rizikų. Finansinės ir rizikų analizės 
metodiniai nurodymai yra universalūs ir gali būti pritaikyti valstybės valdymo ir 
kontrolės sektoriuje, tad apie juos tolesniuose skyriuje nėra rašoma116. Šiame dar-
be aprašoma tik socialinė ir ekonominė analizė, su ja susiję metodiniai klausimai, 
skirti būtent valstybės valdymo ir kontrolės sektoriui.

3.7. Socialinė ir ekonominė analizė

Sąnaudų ir naudos analizės koncepcija yra paremta idėja, kad finansiniai investici-
jų (projekto) naudos ir sąnaudų srautai neatitinka tų srautų, kuriuos iš tiesų patiria 
visuomenė, todėl finansinės analizės rodikliai neparodo projekto daromos įtakos 
visuomenės gerovei.

Pagrindinė koncepcija, susijusi su socialine ir ekonomine analize – tai šešėlinės 
kainos. Šešėlinės kainos  – tai socialinės prekių ir paslaugų kainos, kurios nesu-
tampa su rinkos kainomis, kadangi rinkos kainos dėl įvairiausių priežasčių yra 
iškraipytos:

 � Neefektyvios rinkos, kuriose viešasis sektorius arba kiti rinkos dalyviai 
naudojasi savo turima galia ir privilegijomis. Tokių galių pavyzdys yra 
subsidijos tiems energijos gamintojams, kurie ją gamina naudodami 
atsinaujinančius energijos šaltinius, arba tų produktų kainos, kurios 

116 Finansinės ir rizikų analizės metodika ir visa susijusi informacija pateikta: http://ec.europa.eu/region-
al_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf.
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dėl įsivyravusios monopolijos ar kitų panašių situacijų yra didesnės 
negu ribinės šios prekės ar paslaugos kainos.

 � Nustatyti prekių ar paslaugų tarifai, kurie iš tiesų neatitinka alterna-
tyvių sąnaudų vertės, t. y. neatitinka tikrosios savo kainos. Produktų 
ir paslaugų kainų iškraipymas dėl muitų, akcizų, PVM, GPM ir kitų 
mokesčių.

Tam, kad socialinė ir ekonominė nauda būtų įvertinta tinkamai, finansinės analizės 
srautus reikia apdoroti ir perskaičiuoti. Atliekami šie veiksmai: fiskalinės korekci-
jos, rinkos kainų pavertimas į šešėlines kainas ir apskaičiuojamas išorinis poveikis. 
Įvykdžius visus šiuos veiksmus, apskaičiavus socialinį ir ekonominį grynųjų pinigų 
srautą bei pritaikius tinkamą socialinę diskonto normą apskaičiuojami socialinės 
ir ekonominės analizės rezultatai.

Fiskalinės korekcijos

Kai kurie finansinėje analizėje apskaičiuoti pinigų srautai yra pinigų pervedimas 
iš vieno rinkos dalyvio į kito dalyvio sąskaitą. Fiskalinės korekcijos – tai PVM, 
„SODRA“, GPM, PM, subsidijos, išmokos, tarifai ir kt. Kadangi procesas nesukuria 
ekonominių sąnaudų arba naudos, todėl apskaičiuotos fiskalinės korekcijos turi 
būti eliminuotos iš socialinės ir ekonominės analizės srautų. Atliekant fiskalinę 
korekciją, iš finansinių pinigų srautų analizėje yra išskaičiuojami visi fiskaliniai 
mokėjimai.

Fiskalinės korekcijos pavyzdys – tai pinigų srautas, susijęs su PVM mokėjimu in-
vesticijų vykdymo laikotarpiu. Tarkime, projekto metu savivaldybė planuoja įsi-
gyti naujos technikos, kuri prisidės prie korupcijos prevencijos, ir per pirmuosius 
projekto ataskaitinio laikotarpio metus planuoja išleisti 1000 Eur (kaina su PVM). 
Tokiu atveju pirmaisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais fiskalinės korekci-
jos (tik iš investicijų srauto) yra lygios 1000 Eur * 21 %. 

Kitas fiskalinės korekcijos pavyzdys – tai pinigų srautas, susijęs su darbo 
užmokesčiu ir pajamų mokesčio mokėjimu vykdant veiklą. Tarkime, 5-taisiais 
projekto ataskaitinio laikotarpio metais korupcijos prevencijos skyriaus darbo 
užmokesčio sąnaudos sudaro 5000 Eur (įskaitant ir gyventojų pajamų mokestį). 
Tokiu atveju 5-taisiais projekto ataskaitinio laikotarpio metais fiskalinės korekci-
jos (tik iš veiklos sąnaudų, susijusių su darbo užmokesčiu) yra lygios 5000 * 15 %. 



102

Finansinių srautų pavertimas į ekonominius srautus

Socialinė ir ekonominė analizė atliekama naudojant ekonominius projekto pini-
gų srautus117, kurie atitinka alternatyvias socialines prekių ir paslaugų sąnaudas 
(angl.  Social opportunity costs). Vadovaujantis sąnaudų ir naudos analizės prin-
cipais, rinkos kainos, kuriomis vadovaujasi dauguma rinkos dalyvių, dažniausiai 
nėra tinkamos socialinės naudos įvertinimo apskaičiavimui. 

Tam, kad finansiniai pinigų srautai būtų paversti į ekonominius pinigų srautus, 
privalu atsižvelgti į įvairius prekių ir paslaugų rinkos iškraipymus (muitus, kainų 
apribojimus ir kitokius rinkos kainų iškraipymus). Šiems srautams konvertuoti yra 
naudojami konversijos koeficientai, kuriais finansiniai pinigų srautai yra paverčia-
mi į ekonominius. Skaičiuojant rekomenduojama naudoti metodikoje118 pateiktus 
konversijos koeficientus.

Konversijos faktoriai naudojami atitinkamą finansinį (konkrečiam konversijos fakto-
riui pritaikytą) pinigų srautą dauginant iš konversijos faktoriaus kiekvienais projek-
to ataskaitinio laikotarpio metais. Tokiu būdu finansinis pinigų srautas yra paverčia-
mas į ekonominį pinigų srautą. Tarkime, investicijų laikotarpiu, t. y. 1-aisiais, 2-aisiais 
ir 3-iaisiais metais patiriamos kvalifikuoto darbo investicijų sąnaudos yra lygios 
3000, 3500 ir 4000 Eur. Naudojant metodikoje pateiktą kvalifikuotos darbo jėgos 
konversijos koeficientą švietimo ir mokslo skyriui, kiekvienais metais šias sąnaudas 
dauginame iš pateikto koeficiento: 3000 * 0,978; 3500 * 0,978; 4000 * 0,978. 

Išorinis poveikis

Atlikus fiskalines korekcijas ir rinkos kainas pavertus į šešėlines kainas, privalu 
apskaičiuoti dėl vykdomų investicijų sukuriamą išorinį poveikį. Išorinis poveikis – 
tai dėl investicijų sukuriamas, visuomenei svarbus poveikis, kuris neturi rinkos 
kainos ir nėra apskaičiuotas finansinėje analizėje. Šio skyriaus tikslas – nustatyti ir 
pinigine išraiška įvertinti projekto sukuriamą išorinį poveikį.

117  Finansiniai pinigų srautai atitinka realias rinkos kainas, kuriomis naudojasi visi rinkos dalyviai. Ekono-
miniai pinigų srautai atitinka socialinę šių finansinių srautų vertę, į kurią įskaičiuojama realios rinkos 
kainos ir kitas su šiuo produktu ar paslauga susijęs išorinis poveikis. 

118  Šaltinis: UAB „BGI Consulting“ ir CSIL Milano „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, fi-
nansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį ir 
ekonominį poveikį, sukūrimas: galutinė ataskaita“ psl. 63. Visas priedas su įvairiais įverčiais, naudingais 
socialinėje ir ekonominėje analizėje, pateiktas: http://www.ppplietuva.lt/wp-content/uploads/2015/06/
KK_ir_Iverciu_lenteles_2015_patvirtintas.xls.
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Tiriamieji darbai ir literatūriniai šaltiniai išskiria gausybę galimų išorinio povei-
kio elementų, susijusių su korupcijos sumažėjimu ir to poveikiu ekonomikai (visa 
tai detaliai yra aptarta 2.2 skyriuje). Dalį išorinio poveikio galima apskaičiuoti ir 
išreikšti pinigine išraiška, o kitą dalį apskaičiuoti yra itin sudėtinga, nes dalis išo-
rinio poveikio komponentų priklausomi vienas nuo kito arba netiesiogiai susiję. 

 Dėl šios priežasties išorinis poveikis yra išskaidytas į pamatuojamą ir išreiškiamą 
pinigine išraiška bei nepamatuojamą ir pinigine išraiška neišreiškiamą poveikį. 
Taip pat atskirai išskiriamas ir tas išorinis poveikis, kuris nėra sukuriamas tiesio-
giai, t. y. netiesioginė su projektu susijusi nauda ir išorinis poveikis. 17 lentelėje 
išskiriami šie išorinio poveikio komponentai.

17 lentelė. Išorinio poveikio komponentai.

Pamatuojami ir 

pinigine išraiška 

išreiškiami 

išoriniai 

komponentai

Vidutinis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio augimas yra pasirinktas kaip 

rodiklis, netiesiogiai nusakantis savivaldybės BVP augimą. Sumažėjusi korupcija 

skatina ekonominį progresą, todėl vidutinis atlyginimas savivaldybėje auga. Tai 

yra tiesioginė sumažėjusio korupcijos lygio pasekmė.

Emigracija. Žmogiškojo kapitalo augimas yra svarbi ekonominio progreso 

dalis. Korupcijos lygio sumažėjimas skatina emigracijos mažėjimą – dėl šios 

priežasties didėja ekonominio augimo potencialas. Todėl sumažėjusi emigracija 

yra tiesiogiai susijusi su savivaldybės socialine ir ekonomine gerove.

Materialinės investicijos. Investicijos yra svarbi BVP augimo dalis. Augant 

investicijoms didėja ir savivaldybėje sukuriamas BVP. Sumažėjusi korupcija 

skatina įmones investuoti ir plėtoti savo veiklą. Padidėjusios investicijos nulemia 

savivaldybės socialinę ir ekonominę gerovę.

Tiesioginės užsienio investicijos. Mažėjant korupcijos lygiui savivaldybėje, 

ši pritraukia daugiau užsienio investuotojų dėmesio. Padidėjusios užsienio 

investicijos tiesiogiai prisideda prie savivaldybėje sukuriamo BVP augimo.

Netiesioginiai, 

nepamatuojami 

išoriniai 

komponentai

Verslo subjektų skaičius. Didesnis verslo subjektų skaičius savivaldybėje gali 

reikšti, kad ekonominis progresas savivaldybėje vyksta sparčiau. Tačiau ši 

išvada ne visuomet yra teisinga (tarkime, savivaldybė gali įsteigti neefektyvią 

įmonę). Šis poveikis yra netiesioginis, sunkiai išmatuojamas ir ne visuomet 

pasiteisinantis – tad nėra matuojamas.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius. Šis rodiklis atspindi ne tik nedarbo lygį 

savivaldybėje, bet ir neįgaliųjų, daugiavaikių šeimų skaičių ir pan. Todėl nėra 

tikslinga šį poveikį naudoti kaip pamatuojamą ir išreiškiamą pinigine išraiška. 

Korupcijos poveikis daro įtaką šiam rodikliui, tačiau ji yra netiesioginė.

Savivaldybės biudžeto pajamos. Šis poveikis yra netiesioginis, kadangi 

savivaldybės biudžetas savaime nėra tinkamas išorinio poveikio rodiklis. 

Savivaldybės lėšos gali būti panaudotos efektyviai arba neefektyviai. Be to, šis 

komponentas gali būti materialių investicijų dalis. Todėl nėra tikslinga šį poveikį 

tiksliai matuoti ir išreikšti pinigine išraiška.
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Nepamatuojami ir 

pinigine išraiška 

neišreiškiami 

išoriniai 

komponentai

Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su 

visu rinkėjų skaičiumi. Šis komponentas atspindi savivaldybės gyventojų 

pilietiškumą ir politinį aktyvumą. Šį poveikį itin sunku išmatuoti ir tiksliai išreikšti 

pinigine išraiška, todėl tai nėra daroma.

Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius. Nusikalstamos 

veiklos sumažėjimas gali būti priskiriamas korupcijos lygio sumažėjimo 

rezultatams. Nepaisant to, šis komponentas galimai yra korupcijos indekso dalis 

(tiesiogiai koreliuoja su korupcijos indekso rezultatais). Todėl tiksliai skaičiuoti šį 

komponentą nėra tikslinga. 

Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys mokykloje. Šis rodiklis gali būti 

korupcijos lygio savivaldybėje rezultatas. Tačiau jis dubliuojasi su padidėjusio 

vidutinio atlyginimo sukuriamu išoriniu poveikiu, kadangi vidutinis atlyginimas 

savivaldybėje priklauso nuo savivaldybės gyventojų išsimokslinimo ir įgūdžių 

lygio.

Vienam ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar bendrojo ugdymo mokykloje 

besimokančiam asmeniui tenkančios lėšos. Šį rodiklį tiksliai matuoti nėra 

tikslinga, kadangi savivaldybės išlaidos ne visuomet yra efektyvios, o šio rodiklio 

rezultatas atspindi savivaldybės biudžeto lėšų pasiskirstymą. Taip pat šis rodiklis 

nėra tiesioginė korupcijos lygio pasikeitimo pasekmė. 

Toliau šiame skyriuje pateikiama metodologija, kuria vadovaujantis apskaičiuoja-
mas pinigine išraiška išreiškiamas išorinis poveikis. Visų išorinio poveikio kompo-
nentų apskaičiavimo metodika pateikta 18 lentelėje.

18 lentelė. Išorinių komponentų skaičiavimo metodika.

Išorinis 

komponentas

Apskaičiavimo metodika

Vidutinis darbo 

užmokestis

Vienų pasirinktų metų padidėjusio vidutinio darbo užmokesčio nauda 

apskaičiuojama naudojant šią formulę:

IKVDU= (KI0-KI1)*KIPPVDU*VDU*GK

IKVDU – išorinis komponentas: vidutinis darbo užmokestis, Eur

KI0 – korupcijos indeksas neįgyvendinus projekto, koef.

KI1 – korupcijos indeksas įgyvendinus projektą, koef.

KIPPVDU – korupcijos indekso pasikeitimo poveikis vidutiniam darbo 

užmokesčio dydžiui, koef.

VDU – vidutinis metinis darbo užmokestis, Eur

GK – gyventojų skaičius pasirinktoje savivaldybėje, vnt.
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Emigracija Vienų pasirinktų metų sumažėjusios emigracijos nauda apskaičiuojama 

naudojant šią formulę:

IKE= (KI0-KI1)*KIPPE*E*VDU

IKE – išorinis komponentas: emigracija, Eur

KI0 – korupcijos indeksas neįgyvendinus projekto, koef.

KI1 – korupcijos indeksas įgyvendinus projektą, koef.

KIPPE – korupcijos indekso pasikeitimo poveikis emigracijos pasikeitimui, koef.

E – emigruojančių žmonių skaičius, vnt.

VDU – vidutinis metinis darbo užmokestis, Eur

Materialinės 

investicijos

Vienų pasirinktų metų padidėjusių materialinių investicijų nauda 

apskaičiuojama naudojant šią formulę:

IKME= (KI0-KI1)*KIPPE*ME

IKME – išorinis komponentas: materialinės investicijos, Eur

KI0 – korupcijos indeksas neįgyvendinus projekto, koef.

KI1 – korupcijos indeksas įgyvendinus projektą, koef.

KIPPE – korupcijos indekso pasikeitimo poveikis materialinių investicijų 

pasikeitimui, koef.

ME – materialinių investicijų dydis, Eur

Tiesioginės 

užsienio 

investicijos

Vienų pasirinktų metų padidėjusių tiesioginių užsienio investicijų nauda 

apskaičiuojama naudojant šią formulę:

IKTUI= (KI0-KI1)*KIPPE*TUI

IKTUI – išorinis komponentas: tiesioginės užsienio investicijos, Eur

KI0 – korupcijos indeksas neįgyvendinus projekto, koef.

KI1 – korupcijos indeksas įgyvendinus projektą, koef.

KIPPE – korupcijos indekso pasikeitimo poveikis tiesioginių užsienio investicijų 

pasikeitimui, koef.

TUI – tiesioginių užsienio investicijų dydis, Eur

18 lentelėje pateikti metodiniai nurodymai vienų pasirinktų metų išorinio poveikio 
komponentui apskaičiuoti. Tam, kad kiekvienas iš išorinio poveikio komponentų 
būtų apskaičiuotas per visą projekto ataskaitinį laikotarpį, kintamųjų reikšmes pri-
valu prognozuoti. Vidutinio darbo užmokesčio augimą, materialinių investicijų ir 
tiesioginių užsienio investicijų dydį rekomenduojama prognozuoti pagal realaus 
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BVP prognozę119 arba kitus patikimus šaltinius. Tuo atveju, jeigu šaltinis prognozę 
pateikia trumpesniam laikotarpiui, negu to reikalauja skaičiavimai, trūkstamais 
metais rekomenduojame naudoti paskutinių metų prognozės reikšmę. Emigruo-
jančių gyventojų skaičiaus prognozei taip pat rekomenduojame naudoti TVF gy-
ventojų skaičiaus šalyje prognozę. Svarbu pabrėžti, kad TVF pateikiami duome-
nys prognozių neskaido į atskiras savivaldybes ir skaičius pateikia šalies mastu. 
Todėl savivaldybėje susiklosčius specifinėms aplinkybėms, pateiktus skaičius yra 
tikslinga modifikuoti atsižvelgiant į unikalią situaciją.

Atliekant skaičiavimus, sudėtingiausia nustatyti korupcijos indeksą įgyvendinus 
projektą ir korupcijos indekso pasikeitimo įtaką pasirinktam išoriniam kompo-
nentui. Šių kintamųjų reikšmės dabar nėra žinomos. Minėti skaičiai gali būti ap-
skaičiuoti atlikus empirinį tyrimą apie antikorupcinių priemonių naudojimą ir 
šių daromą įtaką korupcijos indikatoriaus reikšmei bei istorinių duomenų apie 
indekso pasikeitimo ir išorinių komponentų pasikeitimo priklausomybę. Tik 
sukaupus pakankamai istorinių duomenų ir atlikus analizę, galima pateikti ar-
gumentuotas šių kintamųjų reikšmes. Tol, kol minėti empiriniai tyrimai atlikti 
nebus, šių kintamųjų reikšmės liks prielaidomis. 

Dėl šių priežasčių rekomenduojame kaupti duomenis ir ištirti aptariamų kinta-
mųjų reikšmių tarpusavio ryšį. Atlikus šiuos veiksmus, gauti išorinio poveikio 
rezultatai bus tikslesni, todėl sprendimų priėmimas, paremtas sąnaudų ir nau-
dos analizės rezultatais, taps argumentuotas ir efektyvesnis. Taip pat svarbu pa-
brėžti, kad dėl nepakankamo prielaidų patikimumo pateiktas išorinio poveikio 
komponentų skaičiavimo metodas nėra tikslus, todėl gautos išorinių komponentų 
reikšmės neatitiks realybėje esamų (būsimų) rodiklių reikšmės. Nepaisant to, šis 
metodas yra naudingas būtent tuo, kad leidžia tarpusavyje argumentuotai paly-
ginti keletą alternatyvų ir išsirinkti tą, kuri yra efektyviausia (o ne apskaičiuoti 
konkretų išorinį poveikį).

Susidarius tokiai situacijai, kuomet nustatytų investicijų pobūdis ir jų sukuriamas 
išorinis poveikis yra kitoks, negu aprašytas šiame skyriuje, ieškant metodologinių 
klausimų sprendimų, susijusių su specifine, konkrečia problema arba sąnaudų ir 
naudos analizės vykdymo ypatumais, atsakymų rekomenduojame ieškoti šiose 
metodikose:

 � UAB „BGI Consulting“ ir CSIL Milano „Metodikos ir modelio, skir-
to įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių 

119  Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF) prognozė: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28.
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fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį ir ekono-
minį poveikį, sukūrimas: galutinė ataskaita“, 2014120;

 � „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects“, 2014121;

 � CPVA ir PPP Lietuva „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti fi-
nansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės 
biudžeto lėšų, rengimo metodika“, 2014122.

 

120  Šaltinis: http://www.ppplietuva.lt/wp-content/uploads/2015/06/SNA_metodika_galutine_ataskaita.pdf.
121  Šaltinis: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf.
122  Šaltinis: http://www.ppplietuva.lt/wp-content/uploads/2015/06/IP_metodika_20141231_atnaujin-

ta-20150612.pdf.
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IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI

Atlikus analizę ir praktiškai įvertinus gero valdymo rodiklį, galima daryti šias iš-
vadas ir apibendrinimus:

 � Didžioji dalis iki šiol sudarytų savivaldybių sugretinimo įrankių yra 
labiau orientuoti į tuos savivaldybės veiklos aspektus, kurie iš esmės 
tiesiogiai nėra siejami arba tik nedidele apimtimi atspindi korupcijos 
rizikas. Iki šiol atlikti tyrimai yra orientuoti į savivaldybių atvirumą ir 
informacijos prieinamumą visuomenei, o ne korupcijos pasireiškimo 
rizikas.

 � Didelis skirtingų korupcijos formų skaičius apsunkina reiškinio api-
brėžimą ir išmatavimą. Su skirtingomis korupcijos priežastimis susi-
duriančios savivaldos vertinamos tapačiu būdu. Dažniausiai sociolo-
giniuose tyrimuose matuojamas suvokimas, o ne pati korupcija ir jos 
rizikos. 

 � Korupcijos prevencijos įstatyme yra nurodytos sritys, kurioms korup-
cija daro didžiausią poveikį: ekonomikos plėtra, demokratija, sociali-
nė gerovė, nacionalinis saugumas, viešųjų paslaugų teikimo kokybė. 
Tikėtina, kad šioms sritims poveikį darys korupcijos rodikliai, susiję 
su viešaisiais pirkimais, investicinių klimatu ir verslo plėtros, viešųjų 
ir privačiųjų interesų derinimo lygis savivaldybėje, korupcinių veikų 
paplitimas savivaldybėje, tam tikrų korupcijos prevencijos priemonių 
įgyvendinimas.

 � Korupcinio nusikalstamumo rodiklius galima vertinti dvejopai. Visų 
pirma, tai objektyvūs duomenys, kurie rodo konkrečius korupcinius 
faktus ir nusikalstamų veikų lygį bei paplitimą savivaldoje. Tačiau ži-
nant korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų latentiškumą (nustato-
mas tik vienas korupcinių veiklų atvejis iš 100), negalima kategoriškai 
neigti korupcijos reiškinių net ir tuo atveju, kai per tam tikrą laikotar-
pį korupcinio pobūdžio nusikalstama veika savivaldybės teritorijoje 
nebuvo užfiksuota. 

 � Korupcijos pasekmes galima skaidyti į šias sritis: socioekonominę, 
švietimo, migracijos, viešųjų ir privačiųjų finansų. Siūlome nustatyti 
gero valdymo faktinių rodiklio reikšmių ir nurodytų korupcijos pase-
kmių koreliaciją. Naudojant šiuos duomenis galima išmatuoti savival-
dybės veiklos efektyvumą.
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 � Siekiant efektyviais būdais mažinti korupciją savivaldybėje, rekomen-
duojama naudoti sąnaudų ir naudos analizę. Šis metodas padės savi-
valdybei efektyviai išnaudoti korupcijos mastui mažinti skirtas lėšas ir 
efektyviai užkirsti kelią korupcijos plėtrai.

 � Sąnaudų ir naudos analizės metodo taikymas reikalauja duomenų 
bazės, kurioje būtų saugomi prielaidų ir rezultatų rinkiniai, leidžian-
tys išgryninti tarpusavio ryšius ir priklausomybes tarp gero valdymo 
rodiklio, socialinių ir ekonominių rodiklių bei antikorupcinių veiks-
mų. Patikimus sąnaudų ir naudos analizės rezultatus galima gauti tik 
atlikus ilgalaikę analizę, todėl labai svarbu nedelsiant pradėti plėtoti 
duomenų bazę, taip sukuriant pagrindą gauti vis patikimesnius duo-
menis ateityje. Šių veiksmų įgyvendinimas užtikrins efektyviausių an-
tikorupcinių priemonių pasirinkimą.

 � Vykdydamos viešuosius pirkimus savivaldybės retai naudoja atvirą 
viešųjų pirkimų konkursų būdą, neišnaudoja CPO galimybės. Viešuo-
siuose konkursuose kartais dalyvauja tik vienas dalyvis (tiekėjas). Visa 
tai yra korupcijos rizikos, kurios mažina konkurenciją ir didina nei-
giamus socialinius, ekonominius ir demokratinius procesus.

 � Savivaldybių įmonių valdymas yra nepakankamai viešas: ne visos sa-
vivaldybės įmonės skelbia savo veiklos metines ataskaitas, yra įmonių, 
kurių vadovai nėra deklaravę viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų; 
daugelyje savivaldybių įmonių bendruomenės ar nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai nėra įtraukiami į veiklą; įmonių vadovai į pareigas 
nėra renkami viešo konkurso būdu. Šios aplinkybės parodo, kad savi-
valdybėse yra didelė korupcijos grėsmė turto valdymo srityje.

 � Savivaldybėje ne visos administracinės paslaugos aprašytos ir paskelb-
tos viešai. Daugelių savivaldybės tarnautojų pareigybių, o vadovų ir 
metinių užduočių pasigendama viešojoje erdvėje. Visa tai rodo, kad 
savivaldos administravimas yra atitolęs nuo vietinės bendruomenės.

 � Nustatytas žemas korupcinių nusikaltimų lygis, atsižvelgiant į didelį 
korupcinių veikų latentiškumą, visgi neatspindi realios situacijos, ka-
dangi, kaip rodo savivaldybės antikorupcinės veiklos rodikliai, savi-
valdybėms trūksta atvirumo, viešumo ir nevyriausybinių organizacijų 
įtraukimo į savo veiklą.

Savivaldybės, kurioms pritaikyta metodika. Techninėje užduotyje numatyta metodi-
ką pritaikyti tik vienoje savivaldybėje, tačiau rengėjų pradinis sumanymas – metodiką 
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išbandyti iš karto 10 savivaldybių – Kelmės rajono, Alytaus miesto, Ignalinos ra-
jono, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto, Lazdijų rajono, Rokiškio rajono, Plun-
gės rajono, Joniškio rajono, Rietavo. Šių savivaldybių pasirinkimą lėmė objektyvi 
(kartu ir palanki) aplinkybė – visos jos yra vykdomo projekto „Lietuvos Respu-
blikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir 
gerąją patirtį administracinio ir finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir 
prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ 
partnerės.

2016 m. spalio mėn. pradžioje šioms savivaldybėms buvo išsiųsti klausimynai, o 
spalio mėn. pabaigoje gauti užpildyti klausimynai iš 5 savivaldybių (Rokiškio rajo-
no, Plungės rajono, Joniškio rajono, Lazdijų rajono, Kelmės rajono), kurių pateikti 
duomenys ir pasitelkti metodikos praktiniam išbandymui. Savivaldybių imtis ne-
didelė, tačiau jų atsakomumas pakankamai aukštas – 50 procentų.

Nors rengiant metodiką buvo gautos anketos su duomenimis tik iš 5 savivaldy-
bių, tačiau ir jų duomenis buvo pakankamai skirtingi ir netikslūs. Todėl aprašant 
metodiką buvo pasirinkta tik viena savivaldybė (Kelmės rajono). Kita vertus, 10 
savivaldybėms pateiktos anketos ir 50 proc. gautas grįžtamasis ryšis (atsakymai iš 
5 savivaldybių) parodo dar vieną iššūkį, su kuriuo susidurs savivaldybės ir tyrėjai, 
diegdami šio rodiklio skaičiavimą savivaldybėse. Neabejotina tai, kad tyrėjams ga-
lės būti pareikšti pastebėjimai, kad naujas rodiklis padidins administracinę naštą 
savivaldybėms ir tai nėra numatyta teisės aktuose kaip prievolė.

Metodikos ribotumai. Vis dėlto reikia nurodyti ribotumą – dėl laiko stokos ne-
buvo atliktas klausimyno išankstinis testavimas, dalyvaujant potencialiems res-
pondentams iš savivaldybių. Kita vertus, viso projekto metu dėl korupcijos rizi-
kos galimų sričių ir rodiklių vyko intensyvios diskusijos ne tik uždaroje projekto 
ekspertų grupėje, bet ir su savivaldybių atstovais (pavyzdžiui, vienas jų yra buvęs 
savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininku), STT korupcijos prevencijos 
valdybos vadovybe, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbuotojais, VPT 
specialistais, Vyriausybės atstovu apskrityje. Be to, išankstinio klausimyno testavi-
mo nebuvimą iš dalies kompensavo ekspertų pokalbiai su respondentais – pildant 
klausimynus, telefonu aptarti iškilę tam tikri neaiškumai. Tiesa, tokias diskusijas 
inicijavo ne visos klausimynus atsiuntusios savivaldybės. 

Matavimo laikotarpis yra orientuotas į 2015 metus. Tačiau ne visus rodiklius ga-
lima „mechaniškai“ susieti su šiuo laikotarpiu. Tarkime, rodiklis – „Savivaldybės 
tarybos narių dalis, kurie (arba jų šeimos nariai) yra tiesiogiai susieti privačiaisiais 
ryšiais (akcininkai (savininkai), vadovai, darbuotojai) su 20 didžiausių savivaldy-
bės paslaugų ir darbų tiekėjų ar jų grupių, nuo visų tarybos narių“ – adaptuotas 
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pagal viešai prieinamus duomenis. VPT atvirų duomenų prieigoje yra nurodyti 
viso laikotarpio savivaldybių didžiausi tiekėjai (pagal pirkimų sumą), neatsižvel-
giant į konkrečius metus. Manome, kad toks matavimo pasirinkimas yra tikslingas, 
kadangi sistemiškai parodo savivaldybėse susiklosčiusią realią situaciją, atspindint, 
kokie iš tiesų yra dažniausi (ir didžiausi) viešųjų konkursų laimėtojai ir kaip su jais 
yra susiję 2015 m. pareigas pradėję eiti savivaldybių politikai. Juolab kad galima 
kelti prielaidą, jog Lietuvos savivaldybių politikų kaita tarp kadencijų nėra didelė, 
o kai kurios savivaldybės viešojoje erdvėje dėl to atvirai vadinamos „karalystėmis“, 
o merai ar kiti įtakingi politikai – „vietiniais karaliais“.

Be to, kai kurių rodiklių, orientuotų į tam tikros informacijos (duomenų) patei-
kimą savivaldybių interneto svetainėse (pavyzdžiui, „Savivaldybės valstybės tar-
nautojų ir darbuotojų, dalyvaujančių teikiant administracines paslaugas, kurių 
funkcijos ir reikalavimai jų pareigybėms yra nurodyti savivaldybės tinklalapyje, 
dalis nuo visų savivaldybės darbuotojų ir tarnautojų“), duomenų rinkimui gali būti 
neproporcingai didelė administracinė našta, jeigu duomenų yra prašoma ne pagal 
esamą laikotarpį (pavyzdžiui, 2016 m. spalio 1 d.), o už 2015 metus. Dėl šios prie-
žasties klausimynas buvo pakoreguotas 2016 m. spalio mėn. pradžioje ir persiųstas 
savivaldybių atstovams. Tačiau didžioji dalis savivaldybių atgal atsiuntė užpildytą 
pirminį, anksčiau pateiktą klausimyno variantą, kuriame prie kiekvieno rodiklio 
buvo nurodytas toks pats matavimo laikotarpis – 2015 metai. Tik Joniškio rajo-
no savivaldybė klausimyno rengėjams yra pateikusi užpildytą vėlesnę klausimyno 
versiją. Nepaisant to, nemanome, kad tai galėtų turėti neigiamos įtakos duomenų 
patikimumui ir (ar) vientisumui. Pirma, kitos savivaldybės taip pat greičiausiai ga-
lėjo savarankiškai pasirinkti lengvesnį būdą ir pateikti duomenis, kurie surinkti 
pagal faktinį laikotarpį (2016 m. spalio 1 d.). Antra, remiantis turinio pirmenybės 
prieš formą principu, šiuo atveju bet kuri savivaldybės pasirinkta duomenų rinki-
mo strategija nekeičia esmės – svarbiausia tai įgalina įvertinti savivaldybės korup-
cijos rizikoms aplinkos (ne)atsparumą. Kita vertus, atsižvelgdami į savivaldybių 
pateiktų duomenų kokybę (korektiškus duomenis), vertinome tik vieną savival-
dybę (Kelmės rajono), t. y. Joniškio rajono savivaldybė nebuvo vertinta dėl tyrimo 
ribotumo.

Dar vienas rodiklis, kuris aprėpia ne tik 2015 m., yra argumentuotas paaiškinimas. 
Rodiklio „VPT vertintų viešųjų pirkimų (procedūrų) per 2015–2016 m. rugsėjo 
2  d., kurių metu buvo nustatyti pažeidimai, dalis nuo visų VPT vertintų viešų-
jų pirkimų (procedūrų) per 2015–2016 m. rugsėjo 2 d.“ matavimas apima ne tik 
2015, bet ir 2016 m. 3 ketvirčius. Pažymėtina, kad šio rodiklio reikšmėms paskai-
čiuoti duomenys už minėtą laikotarpį buvo gauti iš VPT vidinės duomenų sis-
temos. Atkreiptinas dėmesys, kad vien tik už 2015 m. duomenų būtų itin mažas 
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kiekis, nes, kaip jau minėta, VPT apskritai atlieka tik apie 3 proc. visų viešųjų pir-
kimų patikrinimų.

Politinio ir teisinio pobūdžio apribojimai. Manome, kad korupcijai plisti pa-
lanki aplinka gali formuotis, kuomet savivaldybės administracijoje ir jos kontro-
liuojamose įmonėse bei įstaigoje personalas „dirbtinai“ plečiasi pagal savivaldybės 
valdančiųjų partijų partinę liniją. Kartais, ypač mažesnėse savivaldybėse, kontro-
liuojamų įstaigų ir įmonių personalas politizuojamas priverstiniu būdu. Prievarta 
tiesiogiai nėra taikoma, tačiau asmeniui gali būti padarytas spaudimas dėl darbo 
vietos praradimo. O tai rajonuose yra reikšminga spaudimo priemonė, nes esą itin 
ribotas alternatyvių darbo vietų pasirinkimas. Kaip per pokalbį atskleidė vienos 
savivaldybės valstybės tarnautojas, su tokiu spaudimu susiduria net savivaldybei 
atskaitingų mokyklų kai kurie eiliniai mokytojai123. Kad mažesnėse savivaldybėse 
žmonės gali būti diskriminuojami dėl partinės (ne)priklausomybės, patvirtina ir 
žiniasklaidos pranešimai. Pavyzdžiui, 2015 m. pasikeitus politinei valdžiai Širvintų 
savivaldybėje atleisti administracijos darbuotojai viešai pažymėjo, kad buvo atleisti 
dėl nepriklausymo valdančiajai partijai, o jų atleidimui nebuvo realaus pagrindo124. 
Tokie pareiškimai buvo pagrįsti, kadangi teismas iš 17 netgi 16 atleistų savival-
dybės administracijos darbuotojų atleidimus pripažino neteisėtais ir nurodė juos 
grąžinti į buvusias ar lygiavertes pareigas125.

Metodikos vienas rodiklis būtent buvo skirtas ištirti savivaldybės kontroliuojamų 
įstaigų ir įmonių vadovų mastą pagal priklausomybę savivaldybės valdančiosioms 
partijoms: „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir kitų organizacijų vadovų, ku-
rie yra savivaldybės valdančiosios koalicijos partijų nariai, dalis nuo visų savival-
dybės kontroliuojamų įmonių ir kitų organizacijų vadovų“. Tačiau šio rodiklio 
reikšmių paskaičiavimui nebuvo galimybių pagal savivaldybėms pateiktą klausi-
myną. Visos 5 savivaldybės savo užpildytuose klausimynuose nepateikė duome-
nų (pagal minėtą rodiklį), tačiau kiekviena iš jų nurodė, kad tokie duomenys jų 
administracijoje nėra renkami. Tai nedaroma dėl teisinio pobūdžio apribojimo. 
Kaip pažymėta vienos savivaldybės klausimyne: „Asmens duomenų teisinės ap-
saugos įstatyme nustatyta, kad asmens duomenys apie politinius įsitikinimus yra 
ypatingi duomenys [...]“.

123  Pokalbis su savivaldybės valstybės tarnautoju, 2016-05-27.
124  Jackevičius M. Ašaros Širvintose: žmonės gavo liūdną kalėdinę dovaną, „Delfi“, 2015-12-16, prieiga per 

internetą: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/asaros-sirvintose-zmones-gavo-liudna-kaledine-dova-
na.d?id=69845220 (žr. 2016-10-27).

125  Jonauskas L. Teisingumas Pinskuvienės karalystėje, „Delfi“, 2016-06-09, prieiga per internetą: http://
www.delfi.lt/news/ringas/politics/l-jonauskas-teisingumas-pinskuvienes-karalysteje.d?id=71502212 (žr. 
2016-10-27).
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Jau buvo minėta, kad dėl teisinių kliūčių duomenų panaudojimas iš išorinių ins-
titucijų duomenų  (informacijos) sistemų taip pat yra apribotas. Jeigu dėl VTEK 
Interesų deklaracijų informacinės sistemos (IDIS) ir Finansų ministerijos SFMIS 
duomenų panaudojimo apribojimų (duomenų rinkimas negalimas arba kompli-
kuotas) buvo sužinota metodikos rengimo proceso viduryje, tai dėl Seimo kon-
trolierių įstaigos galimų duomenų panaudojimo – tik projekto beveik baigiamo-
joje fazėje. Teisybės dėlei, raštiškas paklausimas į Seimo kontrolierių įstaigą buvo 
pateiktas tik spalio mėn. pradžioje. Tačiau buvo tvirtai manyta, kad bus galimybė 
gauti Seimo kontrolierių įstaigos turimą visų LR savivaldybių 2015 m. skundų ty-
rimų statistiką pagal pasirinktus kriterijus (gautų skundų skaičius; pagrįstų skun-
dų skaičius; pateiktų rekomendacijų skaičius), kadangi Seimo kontrolierių įstaigos 
2015 m. veiklos atskaitoje ir taip yra viešai pateikti šie duomenys, tačiau tik 8 sa-
vivaldybių. Tiesa, šį kartą duomenų nepateikimo motyvas nėra [grynai] teisinis – 
Seimo kontrolierių įstaiga skundus dėl galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamų 
veikų pagal kompetenciją perduoda STT. Kita vertus, ši institucija tiria skundus 
dėl savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo, o tai ir būtų, mūsų 
nuomone, korupcijos rizikos objektas.

Administracinio pobūdžio apribojimai. Šiuo metu yra ribota galimybė gau-
ti duomenis iš išorinių institucijų duomenų  (informacijos) sistemų (išskyrus iš 
VPT), tad duomenų rinkimas gali būti atliekamas savarankiškai iš viešai pasiekia-
mų savivaldybių interneto tinklalapiuose duomenų arba pagal klausimyną savi-
valdybėms. Nors pirmasis būdas gali sudaryti įspūdį, kad esą objektyvesnis, tačiau 
būtų pakankamai keblu ar netgi neįmanoma surinkti visus reikiamus duomenis 
savarankiškai. Todėl duomenų gavimo požiūriu palankesnis (ir patogesnis) bū-
das yra pateikti klausimyną savivaldybių administracijų darbuotojams. Vis dėlto 
šiuo atveju taip pat yra tam tikrų ribotumų. Pirma, savivaldybių administracijų 
darbuotojams juos rinkti gali būti administracinė našta ir traktuojama kaip papil-
domas darbas. Pavyzdžiui, netgi šio projekto 5 savivaldybės-partnerės beveik per 
mėnesį nėra pateikusios duomenų. Antra, kai kurie pateikti duomenys yra netik-
slūs (pavyzdžiui, prie pateiktų skaičių nurodant žodį „apie“) ir (ar) nekorektiški. 
Trečia, kaip paaiškėjo iš klausimynuose pateiktų papildomų komentarų, kai kurio-
se administracijose egzistuoja pernelyg legalistinis požiūris į ne slaptos, bet sie-
kiamus tikslus apibūdinančios informacijos viešinimą. Pavyzdžiui metodikoje yra 
numatytas rodiklis – „kiek yra savivaldybės administracijoje vadovaujamas parei-
gas einančių asmenų (administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, departamen-
tų direktorių, jų pavaduotojų, skyrių vedėjų, jų pavaduotojų), kurių kasmetinės 
užduotys yra paviešintos savivaldybės tinklalapyje?“, kuris, mūsų įsitikinimu, yra 
svarbi priemonė, parodanti, į kokius konkrečius darbus ir laukiamus jų rezultatus 
yra sufokusuota savivaldybės administracinių padalinių veikla. Taigi šiuo atveju 
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yra orientuojamasi tik į vadovaujamas pareigas einančių asmenų užduočių viešini-
mą, aplenkiant administracijos specialistų lygmenį. Vis dėlto vienos savivaldybės 
atsakyme nurodyta taip – „[kasmetinės užduotys] neprivalo būti viešinamos, teisės 
aktai to nenumato [...]“. 

Teisinio pobūdžio apribojimai. Teisinio pobūdžio apribojimai siejami su nacio-
nalinių ir lokalinių teisės aktų veiksmingumu savivaldybės lygmeniu. Pastebėta, 
kad antikorupcinių priemonių (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, 
antikorupcinių programų rengimas ir priemonių plano įgyvendinimas, antiko-
rupcinis teisės aktų vertinimas ir asmenų, skiriamų į vadovaujamas pareigas), nu-
matytų Korupcijos prevencijos įstatyme, realizavimas dažniausiai yra formalus. 
Nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių viešųjų pirkimų procesus, nuolatinė kai-
ta ir dalyvių diskrecijos mažinimas virsta neigiamais procesais dėl vis painesnės 
procedūros. Tai suponuoja vis didesnę pažeidimų tikimybę ir kaip rezultatas vis 
žemesnis savivaldybių bendras reitingų balas.

Praktinio pobūdžio ribotumai. Pažymėtina, kad keletas metodikos rodiklių for-
muluočių nebuvo pakankamai „griežtos“, todėl galėjo kelti tam tikrų skirtingų in-
terpretacijų. Pavyzdžiui, rodiklis „Kiek yra laiku neišnagrinėtų gyventojų prašymų 
(skundų) per 2015 metus?“ galėjo suklaidinti savivaldybių atstovus, kadangi, kaip 
buvo galima spręsti iš pateiktų atsakymų, kai kurios savivaldybės veikiausiai pa-
teikė tik skundų skaičių, kitos – prašymų skaičių, galėjo būti pateiktas kartu tiek 
skundų, tiek prašymų skaičius. Rodiklis „2015 m. savivaldybėje priimtų teisės aktų 
(jų projektų), kuriems buvo atliktas antikorupcinis vertinimas, dalis nuo visų per 
2015 m. priimtų teisės aktų“ taip pat turėjo būti formuluojamas itin preciziškai. 
Reikėjo atkreipti dėmesį, kad teisės aktai reglamentuoja tik norminių teisės aktų 
antikorupcinį vertinimą. Kadangi šie du rodikliai yra nepakankamai konkretūs 
ir gali būti klaidingai traktuojami, metodikos rengėjų nuomone, ateityje turi būti 
tikslinami arba eliminuojami iš bendro indekso.

NVO ir kitų suinteresuotų asmenų įtraukimas. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje 
metodikoje siekta nustatyti, kokiu mastu bendruomenių ir nevyriausybinių orga-
nizacijų atstovai tiesiogiai iš vidaus dalyvauja savivaldybės antikorupcijos veiklose. 
Neatsitiktinai buvo pasirinktas rodiklis „Savivaldybės Antikorupcijos komisijos 
narių, kurie yra bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų atstovai, dalis nuo 
visų savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių“, atskleidęs, kad savivaldybėms 
būdinga apie trečdalį narių (analizuojant korektiškus savivaldybių duomenis), kaip 
nevyriausybinių ir bendruomenių organizacijų atstovus, deleguoti į Antikorupci-
jos komisijas126. Tai rodo, kad Antikorupcijos komisijose gali būti girdima „opozi-

126  Tiesa, viena savivaldybė nurodė, kad į Antikorupcijos komisiją yra paskirta net 50 proc. narių, kurie yra 
bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Savivaldybės interneto tinklalapyje nurodyta, kad 
didžioji dalis tokių atstovų yra seniūnaitijų seniūnaičiai.
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cinė“, galimai nešališka nuomonė, tačiau bendruomenių ar nevyriausybinių orga-
nizacijų įtaka komisijoje priimant sprendimus gali būti nepakankama. Juolab kad 
vienoje savivaldybėje yra daugiau nei 50 proc. (tiksliai – 58 proc.) Antikorupcijos 
komisijos narių, kurie yra savivaldybės valdančiosios partijos (koalicijos) atstovai. 
Mes siūlome bent pusę savivaldybės Antikorupcijos komisijos narių skirti iš ben-
druomenių ar nevyriausybinių organizacijų atstovų tarpo. Be to, rekomenduotina 
savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininku paskirti bendruomenių ar ne-
vyriausybinių organizacijų atstovą ir jokiu būdu neskirti savivaldybės valdančio-
sios partijos (koalicijos) nario. 

Mūsų nuomone, savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos priežiūra – dar vienas svar-
bus savivaldybės teritorijoje veiklos baras, kur bendruomenių ar nevyriausybinių 
organizacijų atstovų dalyvavimas ir priežiūros funkcijų atlikimas yra pakankamai 
reikšmingas iš skaidrumo užtikrinimo perspektyvos. Indekso rodiklis „Savivaldy-
bės įmonių ir įstaigų valdybų, kurių sudėtyje yra bent vienas bendruomenės ar 
nevyriausybinės organizacijos narys, dalis nuo visų savivaldybės įmonių ir įstaigų 
valdybų“ pasirinktas atskleisti, kiek bendruomenių ar nevyriausybinių organiza-
cijų atstovų faktiškai dalyvauja savivaldybių įmonių ir įstaigų valdyme. Apžvelgus 
savivaldybių atsakymus darytina išvada, kad bendruomenių ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai iš esmės nedalyvauja savivaldybės įstaigų ir įmonių valdy-
bų veikloje. Tai konstatuoti įgalina faktas, kad 4 savivaldybių iš viso esančiose 14 
įmonių ir įstaigų valdybose – tik vienoje yra įtrauktas bendruomenių ir nevyriau-
sybinių organizacijų atstovas. Tuo tarpu viena savivaldybė tokių duomenų apskri-
tai nepateikė argumentuodama, kad tokie duomenys paprasčiausiai nėra renkami. 
Tai rodo, kad savivaldybės dar nėra suinteresuotos į savivaldybių kontroliuojamų 
įmonių ir įstaigų valdymą įtraukti visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovus. Mūsų apklausos gauti rezultatai iš dalies netiesiogiai patvirtina viešojoje 
erdvėje ir visuomeniniame gyvenime paplitusio reiškinio egzistavimą – savivaldy-
bių valdančiųjų koalicijų politinių partijų siekį pasidalyti įtaką atskirose savival-
dybių įmonėse ir įstaigose, minimizuojant ar slopinant jose opozicinių ar išorinių 
veikėjų dalyvavimą.

Esame įsitikinę, kad bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų atstovai į sa-
vivaldybės valdymo priežiūros sistemą gali būti įtraukiami ne tik minėtais dviem 
pjūviais. Pavyzdžiui, bendruomenių ar nevyriausybinių organizacijų atstovai gali 
būti aktyviau įtraukiami į antikorupcinių priemonių vykdymą ir viešinimą.

Sąnaudų ir naudos analizė. Atliekant sąnaudų ir naudos analizės skaičiavimus, 
yra itin sudėtinga nustatyti korupcijos indeksą įgyvendinus projektą bei korupci-
jos indekso pasikeitimo įtaką pasirinktam išoriniam komponentui. Minėti skai-
čiai gali būti apskaičiuoti atlikus empirinį tyrimą apie antikorupcinių priemonių 
naudojimą ir šių daromą įtaką korupcijos indikatoriaus reikšmei bei istorinių 



duomenų apie indekso pasikeitimo ir išorinių komponentų pasikeitimo priklau-
somybę. Tik sukaupus pakankamai istorinių duomenų ir atlikus analizę galima 
pateikti argumentuotas šių kintamųjų reikšmes. Tol, kol minėti empiriniai tyri-
mai atlikti nebus, šių kintamųjų reikšmės liks prielaidomis, kurios nebūtinai yra 
tikslios. Dėl šių priežasčių privalu kaupti duomenis ir ištirti aptariamų kintamųjų 
reikšmių tarpusavio ryšį. Atlikus šiuos veiksmus gauti išorinio poveikio rezultatai 
bus tikslesni, todėl sprendimų priėmimas, paremtas sąnaudų ir naudos analizės 
rezultatais, taps argumentuotas ir efektyvesnis. Detalūs sąnaudų ir naudos analizės 
metodo pritaikymo žingsniai pateikti 3.7 skyriuje.
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PRIEDAI

 1 priedas.  KLAUSIMYNAS

Rodiklio
Nr.

Rodiklio apibūdinimas Pirmas klausimas Reikšmė 
A

Antras klausimas Reikšmė 
B

Skaičiavimo formulė

1 Savivaldybės skelbtų (atvirų) 

viešųjų pirkimų konkursų dalis 

nuo visų konkursų per 2015 

metus.

1.1.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

1.1.2. Kiek Jūsų savivaldybėje 

buvo vykdoma atvirų (skelbtų) 

viešųjų pirkimų konkursų per 

2015 metus?

100 %

2 Savivaldybės pirkimų, vykdytų 

naudojantis CPO elektroniniu 

katalogu, dalis nuo visų viešųjų 

pirkimų per 2015 metus.

1.2.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1.2.2. Kiek Jūsų savivaldybė per 

2015 m. vykdė viešųjų pirkimų, 

naudodamasi CPO katalogu? 100 %

3 Savivaldybės supaprastintų 

pirkimų dalis nuo visų viešųjų 

pirkimų per 2015 metus.

1.3.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1.3.2. Kiek savivaldybė yra 

atlikusi supaprastintų viešųjų 

pirkimų per 2015 metus? 100 %

4 Savivaldybės vidutinis dalyvių 

(tiekėjų), tenkančiam vienam 

pirkimui, skaičius per 2015 

metus.

1.4.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1.4.2. Kiek iš viso buvo 

pretendentų (tiekėjų) paraiškų 

visuose Jūsų savivaldybės 

viešųjų pirkimų konkursuose 

per 2015 metus?

100 %

5 Savivaldybės viešųjų pirkimų, 

kuriuose dalyvavo vienas 

dalyvis, dalis nuo visų viešųjų 

pirkimų per 2015 metus.

1.5.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1.5.2. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė viešųjų 

pirkimų konkursų, kuriuose 

paraišką pateikė tik vienas 

dalyvis (tiekėjas)?

100 100 %

6 Savivaldybės tarybos 

narių dalis, kurie (arba jų 

sutuoktiniai) yra tiesiogiai 

susieti privačiaisiais ryšiais 

(akcininkai (savininkai), 

vadovai, darbuotojai) su 

20 didžiausių savivaldybės 

paslaugų ir darbų tiekėjų, nuo 

visų tarybos narių. (Pastaba. 6 

rodiklis skaičiuojamas ekspertų.)

1.6.1. Kiek yra 

savivaldybės tarybos 

narių? 

1.6.2. Kiek savivaldybės tarybos 

narių (arba jų sutuoktinių) yra 

tiesiogiai susieti privačiaisiais 

ryšiais (akcininkai (savininkai), 

vadovai, darbuotojai) su 

20 didžiausių savivaldybės 

paslaugų ir darbų tiekėjais ar 

jų grupėmis? (Jeigu deklaracija 

nepateikta, laikoma, kad yra 

ryšys.)

100 100 %
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7 Savivaldybės pirkimų 

dalis, kuriems VPT nustatė 

pažeidimus, nuo visų VPT 

tikrintų savivaldybės pirkimų 

per 2015 metus.

2.7.1. VPT vertintų 

viešųjų pirkimų 

(procedūrų) skaičius 

nuo 2015 m. sausio 1 

d. iki 2016 m. rugsėjo 2 

dienos.

2.7.2. VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) per 

2015–2016 m. rugsėjo 2 d., 

kurių metu buvo nustatyti 

pažeidimai, skaičius.

100 %

Siekiama rodiklio žymė – 

0 % (pasiekiama esant „0“ 

nustatytų pažeidimų skaičiui).

8 LR Seimo kontrolierių įstaigoje 

gautų pagrįstų skundų ir 

pateiktų rekomendacijų dėl 

savivaldybių ir joms pavaldžių 

įstaigų skaičius per 2015 

metus.

2.8.1. LR Seimo 

kontrolierių įstaigoje 

gautų pagrįstų skundų ir 

pateiktų rekomendacijų 

dėl savivaldybių ir joms 

pavaldžių įstaigų skaičius 

per 2015 metus.

2.8.2. LR Seimo kontrolierių 

įstaigoje pateiktų 

gautų pagrįstų skundų 

rekomendacijų dėl 

savivaldybių ir joms pavaldžių 

įstaigų skaičius per 2015 

metus.

100
100

9 Savivaldybės teritorijoje 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų padarytos 

korupcines nusikalstamos 

veikos (Lietuvos BK 225-

226, 228-229 str.) nuo visų 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų (veikų 

paplitimas tarp tarnautojų).

2.9.1. Savivaldybės 

teritorijoje valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

padarytos korupcines 

nusikalstamos veikos 

(Lietuvos BK 225-226, 

228-229 str.) nuo visų 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

(veikų paplitimas tarp 

tarnautojų);

– Siekiama rodiklio žymė – 

0 % (pasiekiama esant „0“ 

nusikaltimų skaičius 100 

tūkst. gyventojų).

Šis rodiklis apskaičiuojamas 

atsižvelgiant į Lietuvos 

vidurkį: 0 proc. – atitinka 

0 veikų; (-) 50 proc. – iki 

Lietuvos vidurkio ir (-)100 

proc. – kai korupcinio 

nusikalstamumo lygis viršija 

Lietuvos vidurkį.

10 Savivaldybės teritorijoje 

padaromų korupcinių 

nusikalstamų veikų (Lietuvos 

BK 225-229 str.) skaičius 

(korupcinių veikų paplitimas 

tarp gyventojų).

2.10.1. Savivaldybės 

teritorijoje padaromų 

korupcinių nusikalstamų 

veikų (Lietuvos BK 

225-229 str.) skaičius 

(korupcinių veikų 

paplitimas tarp 

gyventojų).

- Siekiama rodiklio žymė – 

0 % (pasiekiama esant „0“ 

nusikaltimų skaičius 100 

tūkst. gyventojų).

Šis rodiklis apskaičiuojamas 

atsižvelgiant į Lietuvos 

vidurkį: 0 proc. – atitinka 

0 veikų; (-) 50 proc. – iki 

Lietuvos vidurkio ir (-)100 

proc. – kai korupcinio 

nusikalstamumo lygis viršija 

Lietuvos vidurkį.

11 2015 m. savivaldybės įmonių 

bei iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų ir 

viešųjų įstaigų, kurių savininkė 

ar dalininkė yra savivaldybė, 

vadovų atrankos konkursų, 

kurių komisijose nariais 

buvo bent vienas išorinis 

nepriklausomas ekspertas127, 

dalis nuo visų konkursų.

3.11.1. Kiek iš viso įvyko 

savivaldybės įmonių bei 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar 

dalininkė yra savivaldybė 

(UAB, AB, VšĮ), vadovų 

atrankos konkursų?

3.11.2. Kiek įvyko savivaldybės 

įmonių bei iš savivaldybės 

biudžeto lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė yra 

savivaldybė (UAB, AB, VšĮ), 

vadovų atrankos konkursų, 

kurių komisijose nariais 

buvo bent vienas išorinis 

nepriklausomas ekspertas?

100 %

127 Nepriklausomas ekspertas – asmuo, kuris darbo santykiais ir kitais bendradarbiavimo (veiklos) pagrindais, išreikštais finansine išraiška, nėra 
susijęs su savivaldybe ir jos kontroliuojamomis struktūromis. Tai specifinės srities, personalo ar verslo vadybos ekspertas, konkursų komisijo-
je nario pareigas atliekantis visuomeniniais pagrindais. Pavyzdžiui, Vilniaus m. savivaldybė po STT išvados 2015 m. sudarė „Atrankos 
komitetą“, kuri sudaro išorės ekspertai: P. Masiulis („Tele 2“ vadovas), K. Vaivadaitė (vadovų atrankos profesionalė, 15 metų dirbanti tarptau-
tinėje įmonėje), J. Pusvaškis (verslo vadybos profesionalas, 8 metus dirbantis „Baltic Management Institute“ generaliniu direktoriumi).
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12 2015 m. savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) paskirtų 

vadovų, dėl kurių patikimumo 

paskyrimo metu kreiptasi į STT, 

dalis nuo visų savivaldybės 

įmonių ir įstaigų paskirtų 

vadovų.

3.11.1. Kiek iš viso buvo 

paskirta savivaldybės 

įmonių bei iš 

savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar 

dalininkė yra savivaldybė 

(UAB, AB, VšĮ), vadovų? 

3.11.2. Dėl kiek paskirtų 

savivaldybės įmonių bei iš 

savivaldybės biudžeto lėšų 

finansuojamų įstaigų ir viešųjų 

įstaigų, kurių savininkė ar 

dalininkė yra savivaldybė (UAB, 

AB, VšĮ), vadovų jų paskyrimo 

metu buvo kreiptasi į STT dėl 

jų patikimumo? 

100 %

13 2015 m. savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vadovų, 

kurie buvo išrinkti viešai 

paskelbto konkurso metu, dalis 

nuo visų išrinktų vadovų.

3.12.1. Kiek iš viso buvo 

paskirta savivaldybės 

įmonių bei iš 

savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar 

dalininkė yra savivaldybė 

(UAB, AB, VšĮ), vadovų? 

(pasikartojantis 

klausimas) 

3.12.2. Kiek savivaldybės 

įmonių bei iš savivaldybės 

biudžeto lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė yra 

savivaldybė (UAB, AB, VšĮ), 

vadovų buvo išrinkta viešai 

paskelbto konkurso metu? 

100 %

14 Savivaldybės kontroliuojamų 

įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

vadovų, kurie yra savivaldybės 

valdančiosios koalicijos 

partijų nariai, dalis nuo visų 

savivaldybės kontroliuojamų 

įmonių ir įstaigų vadovų.

3.14.1. Koks yra bendras 

savivaldybės įmonių bei 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar 

dalininkė yra savivaldybė 

(UAB, AB, VšĮ), vadovų 

skaičius?

3.14.2. Kiek savivaldybės 

įmonių bei iš savivaldybės 

biudžeto lėšų finansuojamų 

įstaigų ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų yra savivaldybės 

valdančiosios (koalicijos) 

partijos nariai? 

100% 100 %

15 Savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) valdybų, 

kurių sudėtyje yra bent 

vienas bendruomenės ar 

nevyriausybinės organizacijos 

(NVO) narys, dalis nuo visų 

savivaldybės įmonių ir įstaigų 

valdybų.

3.15.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ), 

kuriose yra sudarytos 

valdybos?

3.15.2. Kiek yra savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

valdybų, kurių sudėtyje yra 

bent vienas bendruomenių ar 

nevyriausybinės organizacijos 

(NVO) atstovas? 

100 %

16 Savivaldybės įmonių ir įstaigų 

(UAB, AB, VšĮ), kurių 2015 m. 

veiklos ataskaitos paskelbtos 

viešai, dalis nuo visų 

savivaldybės įmonių ir įstaigų.

3.16.1. Kiek yra iš viso 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ)? 

3.16.2. Kiek savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ) 2015 m. metinių veiklos 

ataskaitų yra paskelbta viešai 

interneto svetainėje? 

100 %

17 Savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vadovų, 

kurie nėra pateikę viešųjų ir 

privačiųjų interesų deklaracijų, 

dalis nuo visų savivaldybės 

įmonių ir įstaigų vadovų.

Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

vadovų? 

Kiek savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) vadovų 

nėra pateikę viešųjų ir 

privačiųjų interesų deklaracijų?
100% 100 %

18 Savivaldybės įmonių ir įstaigų 

(UAB, AB, VšĮ) dalis, kurių 

internetiniame tinklalapyje 

yra atskira skiltis/paskyra apie 

korupcijos prevenciją, nuo visų 

savivaldybės įmonių ir įstaigų.

3.18.1. Kiek yra iš viso 

savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ)? (pasikartojantis 

klausimas)

3.18.2. Kiek yra savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ), kurių internetiniame 

tinklalapyje yra atskira skiltis/

paskyra apie korupcijos 

prevenciją? 

100 %
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19 Laiku neišnagrinėtų gyventojų 

prašymų (skundų) dalis nuo 

visų gyventojų prašymų 

(skundų) per 2015 metus.

4.19.1. Kiek iš viso 

buvo gauta gyventojų 

prašymų (skundų) per 

2015 metus? 

4.19.2. Kiek yra laiku 

neišnagrinėtų gyventojų 

prašymų (skundų) per 2015 

metus?

100% 100 %

20 Laiku neišduotų statybos 

leidimų dalis nuo visų leidimų 

per 2015 metus.

4.20.1. Kiek iš viso buvo 

išduota statybos leidimų 

per 2015 metus? 

4.20.2. Kiek statybos leidimų 

buvo neišduota laiku per 2015 

metus?

100% 100 %

21 Savivaldybės administracijos 

teikiamų administracinių 

paslaugų, kurioms yra 

nurodytas detalus „paslaugos 

pasiekiamumo žemėlapis“ 

(ką piliečiai [pažingsniui] 

turi daryti, norėdami gauti 

administracinę paslaugą) 

dalis nuo visų savivaldybės 

administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų.

4.21.1. Kiek iš 

viso savivaldybės 

administracija teikia 

administracinių 

paslaugų?

4.21.2. Kiek savivaldybės 

interneto tinklalapyje yra 

nurodyta savivaldybės 

administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų, 

kurioms yra nurodytas detalus 

„paslaugos pasiekiamumo 

žemėlapis“ (t. y. ką piliečiai 

[pažingsniui] turi daryti, 

norėdami gauti administracinę 

paslaugą)?

100 %

22 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines paslaugas, 

kurių funkcijos ir reikalavimai 

jų pareigybėms yra nurodyti 

savivaldybės tinklalapyje, 

dalis nuo visų savivaldybės 

darbuotojų ir tarnautojų.

4.22.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas? 

4.22.2. Kiek yra savivaldybės 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dalyvaujančių 

teikiant administracines 

paslaugas, kurių funkcijos ir 

reikalavimai jų pareigybėms 

yra nurodyti savivaldybės 

tinklalapyje?

100 %

23 Savivaldybės administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų 

(administracijos direktoriaus, 

jo pavaduotojų, departamentų 

direktorių, jų pavaduotojų, 

skyrių vedėjų, jų pavaduotojų), 

kurių kasmetinės užduotys 

yra paviešintos savivaldybės 

tinklalapyje, dalis nuo visų 

savivaldybės administracijoje 

vadovaujančias pareigas 

atliekančių asmenų.

4.23.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų 

(administracijos 

direktoriaus, jo 

pavaduotojų, 

departamentų 

direktorių, jų 

pavaduotojų, skyrių 

vedėjų, jų pavaduotojų)?

4.23.2. Kiek yra savivaldybės 

administracijoje vadovaujamas 

pareigas einančių asmenų 

(administracijos direktoriaus, 

jo pavaduotojų, departamentų 

direktorių, jų pavaduotojų, 

skyrių vedėjų, jų pavaduotojų), 

kurių kasmetinės užduotys 

yra paviešintos savivaldybės 

tinklalapyje?

100 %

24 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines paslaugas, 

kurių interneto svetainėje 

pateikta kontaktinė informacija 

(vardas, pavardė, elektroninis 

paštas, telefonas), dalis nuo 

visų savivaldybės darbuotojų ir 

tarnautojų.

4.24.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas? 

(pasikartojantis 

klausimas) 

4.24.2. Kiek yra savivaldybės 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dalyvaujančių 

teikiant administracines 

paslaugas, kurių interneto 

svetainėje pateikta kontaktinė 

informacija (vardas, pavardė, 

elektroninis paštas, telefonas)?

100 %
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25 2015 m. savivaldybėje priimtų 

teisės aktų (jų projektų), 

kuriems buvo atliktas 

antikorupcinis vertinimas, dalis 

nuo visų per 2015 m. priimtų 

teisės aktų.

4.25.1. Kiek savivaldybėje 

yra iš viso priimta teisės 

aktų 2015 metus?

4.25.2. Kiek 2015 m. 

savivaldybėje yra priimtų teisės 

aktų, kuriems buvo atliktas 

antikorupcinis vertinimas? 
100 %

26 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(pavyzdžiui, departamentų 

direktoriai, skyrių vedėjai, 

poskyrių vedėjai, vyriausieji 

specialistai, vyresnieji 

specialistai, specialistai) 

dalis, kurių vidutinis darbo 

užmokestis yra paskelbtas 

interneto svetainėje, nuo 

visų savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių.

4.26.1. Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(departamentų 

direktoriai, skyrių 

vedėjai, poskyrių vedėjai, 

vyriausieji specialistai, 

vyresnieji specialistai, 

specialistai) yra 

savivaldybėje?

4.26.2. Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(departamentų direktoriai, 

skyrių vedėjai, poskyrių 

vedėjai, vyriausieji specialistai, 

vyresnieji specialistai, 

specialistai) vidutinis darbo 

užmokestis yra paskelbtas 

interneto svetainėje?

100 %

27 Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos narių, kurie yra 

savivaldybės valdančiosios 

partijos (koalicijos) atstovai, 

dalis nuo visų savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos narių.

5.27.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių?

5.27.2. Kiek yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių, kurie yra savivaldybės 

valdančiosios koalicijos 

(partijos) nariai? 

100 %

28 Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos narių, kurie 

yra bendruomenių ar 

nevyriausybinių įstaigų 

atstovai, dalis nuo visų 

savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos narių.

5.28.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių?(pasikartojantis 

klausimas)

5.28.2. Kiek yra savivaldybės 

antikorupcijos komisijos narių, 

kurie yra bendruomenių ar 

nevyriausybinių organizacijų 

atstovai?
100 %

29 Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos posėdžių skaičius per 

2015 metus.

5.29.1. Kiek per 2015 

m. įvyko savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

posėdžių?

5.29.2. Kiek per 2015 m. įvyko 

savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos atvirų posėdžių, 

kuriuose dalyvavo 

bendruomenės ar NVO 

atstovai?

100 %

30 Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos priimtų sprendimų 

(ne dėl organizacinių klausimų) 

skaičius per 2015 metus.

5.30.1. Kiek savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

buvo priimta sprendimų 

(ne dėl organizacinių 

klausimų) per 2015 

metus?

–

100 %

(skaičiuojamas atsižvelgiant į 

5.29.1. klausimo B reikšmę)

31 Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos priimtų sprendimų, 

kurie buvo paviešinti, dalis nuo 

visų Antikorupcijos komisijos 

priimtų sprendimų (ne dėl 

organizacinių klausimų) per 

2015 metus.

5.31.1. Kiek savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

sprendimų buvo priimta 

(ne dėl organizacinių 

klausimų) per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

5.31.2. Kiek per 2015 m. 

savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos priimta sprendimų 

(ne dėl organizacinių 

klausimų), kurie buvo viešai 

paskelbti savivaldybės 

interneto tinklalapyje?

100 %
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32 Savivaldybės Antikorupcijos 

komisijos teiktų pasiūlymų 

Tarybai, merui ir savivaldybės 

administracijos direktoriui 

dėl korupcijos prevencijos 

prioritetų savivaldybės, 

savivaldybės kontroliuojamų 

įstaigų ir (ar) įmonių, taip pat 

viešųjų įstaigų, kurių vienas 

iš steigėjų yra savivaldybės 

institucija ar įstaiga, veiklos 

srityse skaičius per 2015 metus.

5.32.1. Kiek per 2015 

m. savivaldybės 

Antikorupcinės 

komisija pateikė 

pasiūlymų Tarybai, 

merui ir savivaldybės 

administracijos 

direktoriui dėl 

korupcijos prevencijos 

prioritetų savivaldybės, 

savivaldybės 

kontroliuojamų įstaigų 

ir (ar) įmonių, taip pat 

viešųjų įstaigų, kurių 

vienas iš steigėjų yra 

savivaldybės institucija 

ar įstaiga, veiklos srityse 

per 2015 metus?

–

100 %

(skaičiuojamas atsižvelgiant į 

5.29.1. klausimo A reikšmę)

33 Pagal savivaldybės 

korupcijos prevencijos planą 

įgyvendintų antikorupcinių 

priemonių skaičius nuo visų 

antikorupcinių priemonių, 

kurios 2015 m. buvo įtrauktos 

į savivaldybės korupcijos 

prevencijos planą.

5.33.1. Kiek 

antikorupcinių 

priemonių buvo 

numatyta įgyvendinti 

2015 m. pagal 

savivaldybės korupcijos 

prevencijos planą?

5.33.2. Kiek priemonių iš 2015 

m. numatytų savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

priemonių plano buvo 

įgyvendinta?
100 %

34 Įvykusių antikorupcinių 

mokymų savivaldybės 

tarnautojams ir darbuotojams, 

kurie dalyvauja teikiant 

administracines paslaugas, 

skaičius per 2015 metus.

5.34.1. Kiek per 2015 m. 

antikorupcinių mokymų 

buvo organizuota 

savivaldybės 

tarnautojams ir 

darbuotojams, kurie 

dalyvauja teikiant 

administracines 

paslaugas?

5.34.2. Koks bendras 

savivaldybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dalyvavusių 

visuose antikorupciniuose 

mokymuose per 2015 m., 

skaičius?

Efektyviausi antikorupciniai 

mokymai yra tuomet, kai 

klausytojų skaičius neviršija 

10–12 žmonių, todėl tokiam 

skaičiui suteikiamas 100 proc. 

vertinimas. Kuo didesnis 

klausytojų skaičius, tenkantis 

vieniems mokymams, tuo 

vertinimas yra žemesnis, t. y. 

10–12 (100 %); 13–15 (50 %); 

16–20 (25 %); 21–25 (15 %); 

daugiau nei 25 (10 %).

(skaičiuojamas atsižvelgiant į 

5.33.1. klausimo atsakymą)

35 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

teikiančių administracines 

paslaugas, kurie dalyvavo 

antikorupciniuose mokymuose 

per 2015 m., skaičius.

5.35.1 Kiek valstybės 

tarnautojų ir 

darbuotojų, teikiančių 

administracines 

paslaugas, per 

2015 m. dalyvavo 

antikorupciniuose 

mokymuose?

-

100 %

(skaičiuojama atsižvelgiant į 

4.24.1 klausimo A reikšmę)



129

2 priedas. RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS  
(KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVYZDYS)

Eil. 
Nr.

Rodiklio srities 
pavadinimas

Rodiklio pavadinimas Pagrindinis klausimas 
Jūsų savivaldybei 

Kelmės 
rajono 
savivaldybė

Papildomas klausimas 
Jūsų savivaldybei

Kelmės 
rajono 
savivaldybė

Faktinė 
rodiklio 
reikšmė 
(Kelmė)

1 Viešieji pirkimai Savivaldybės skelbtų 

(atvirų) viešųjų pirkimų 

konkursų dalis nuo visų 

konkursų per 2015 m. 

(proc.).

1.1.1. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus? 

1704 1.1.2. Kiek Jūsų 

savivaldybėje buvo 

vykdoma atvirų (skelbtų) 

viešųjų pirkimų konkursų 

per 2015 metus?

5 0,29 %

2 Savivaldybės pirkimų, 

vykdytų naudojantis CPO 

elektroniniu katalogu, 

dalis nuo visų viešųjų 

pirkimų per 2015 m. 

(proc.).

1.2.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1704 1.2.2. Kiek Jūsų 

savivaldybė per 2015 m. 

vykdė viešųjų pirkimų, 

naudodamasi CPO 

katalogu?

2 0,12 %

3 Savivaldybės 

supaprastintų pirkimų 

dalis nuo visų viešųjų 

pirkimų per 2015 m. (vnt.).

1.3.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1704 1.3.2. Kiek savivaldybė 

yra atlikusi supaprastintų 

viešųjų pirkimų per 2015 

metus?

26 1,53 %

4 Savivaldybės vidutinis 

dalyvių (tiekėjų), 

tenkančiam vienam 

pirkimui, skaičius per 2015 

m. (vnt.).

1.4.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1704 1.4.2. Kiek iš viso buvo 

pretendentų (tiekėjų) 

paraiškų visuose Jūsų 

savivaldybės viešųjų 

pirkimų konkursuose per 

2015 metus?

698 40,96 %

5 Savivaldybės viešųjų 

pirkimų, kuriuose 

dalyvavo vienas dalyvis, 

dalis nuo visų viešųjų 

pirkimų per 2015 m. 

(proc.).

1.5.1. Kiek iš viso 

Jūsų savivaldybė 

vykdė viešųjų pirkimų 

konkursų per 2015 

metus? (pasikartojantis 

klausimas)

1704 1.5.2. Kiek iš viso Jūsų 

savivaldybė vykdė 

viešųjų pirkimų konkursų, 

kuriuose paraišką 

pateikė tik vienas dalyvis 

(tiekėjas)?

18 98,94 %

6 Savivaldybės 

kontroliuojamų 

įmonių ir įstaigų 

priežiūra

2015 m. savivaldybės 

įmonių bei iš savivaldybės 

biudžeto lėšų 

finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, 

AB, VšĮ), vadovų atrankos 

konkursų, kurių komisijose 

nariais buvo bent vienas 

išorinis nepriklausomas 

ekspertas*, dalis nuo visų 

konkursų. (proc.).

3.11.1. Kiek iš viso įvyko 

savivaldybės įmonių bei 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, 

AB, VšĮ), vadovų atrankos 

konkursų?

4 3.11.2. Kiek įvyko 

savivaldybės įmonių bei 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, 

AB, VšĮ), vadovų atrankos 

konkursų, kurių komisijose 

nariais buvo bent vienas 

išorinis nepriklausomas 

ekspertas?

0 0 %
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7 2015 m. savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, 

AB, VšĮ) paskirtų vadovų, 

dėl kurių patikimumo 

paskyrimo metu kreiptasi 

į STT, dalis, nuo visų 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų paskirtų vadovų. 

(proc.).

3.12.1. Kiek iš viso buvo 

paskirta savivaldybės 

įmonių bei iš 

savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų? 

60 3.12.2. Dėl kiek paskirtų 

savivaldybės įmonių bei 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė yra 

savivaldybė (UAB, AB, VšĮ), 

vadovų jų paskyrimo metu 

buvo kreiptasi į STT dėl jų 

patikimumo? 

4 6 %

8 2015 m. savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ) vadovų, kurie buvo 

išrinkti viešai paskelbto 

konkurso metu, dalis 

nuo visų išrinktų vadovų. 

(proc.).

3.13.1. Kiek iš viso buvo 

paskirta savivaldybės 

įmonių bei iš 

savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, 

AB, VšĮ), vadovų? 

(pasikartojantis 

klausimas) 

60 3.13.2. Kiek savivaldybės 

įmonių bei iš savivaldybės 

biudžeto lėšų 

finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų buvo išrinkta 

viešai paskelbto konkurso 

metu? 

4 6 %

9 Savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ) vadovų, kurie yra 

savivaldybės valdančiosios 

koalicijos partijų nariai, 

dalis nuo visų savivaldybės 

kontroliuojamų įmonių ir 

įstaigų vadovų (proc.).

3.14.1. Koks yra bendras 

savivaldybės įmonių bei 

iš savivaldybės biudžeto 

lėšų finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė 

yra savivaldybė (UAB, AB, 

VšĮ), vadovų skaičius?

53 3.14.2. Kiek savivaldybės 

įmonių bei iš savivaldybės 

biudžeto lėšų 

finansuojamų įstaigų 

ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė ar dalininkė yra 

savivaldybė (UAB, AB, VšĮ), 

vadovų yra savivaldybės 

valdančiosios (koalicijos) 

partijos nariai? 

0 100 %

10 Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ) valdybų, kurių 

sudėtyje yra bent 

vienas bendruomenės 

ar nevyriausybinės 

organizacijos narys, dalis 

nuo visų savivaldybės 

įmonių ir įstaigų valdybų. 

(proc.).

3.15.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ), 

kuriose yra sudarytos 

valdybos?

4 3.15.2. Kiek yra 

savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ) valdybų, kurių 

sudėtyje yra bent 

vienas bendruomenių 

ar nevyriausybinės 

organizacijos (NVO) 

atstovas? 

0 0 %

11 Savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ), kurių 

metinės 2015 m. veiklos 

ataskaitos paskelbtos 

viešai, dalis nuo visų 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (proc.).

3.16.1. Kiek yra iš viso 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ)? 

87 3.16.2. Kiek savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, 

AB, VšĮ) 2015 m. metinių 

veiklos ataskaitų yra 

paskelbta viešai interneto 

svetainėje? 

15 17 %
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12 Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

vadovų, kurie nėra pateikę 

viešųjų ir privačiųjų 

interesų deklaracijų, dalis 

nuo visų savivaldybės 

įmonių ir įstaigų vadovų 

(proc.).

3.17.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

vadovų? 

53 3.17.2. Kiek savivaldybės 

įmonių ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ) vadovų nėra pateikę 

viešųjų ir privačiųjų 

interesų deklaracijų?

4 92,5 %

13 Savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, VšĮ) 

dalis, kurių interneto 

tinklalapyje yra atskira 

skiltis (paskyra) apie 

korupcijos prevenciją, nuo 

visų savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (proc.).

3.18.1. Kiek yra iš viso 

savivaldybės įmonių 

ir įstaigų (UAB, AB, 

VšĮ)? (pasikartojantis 

klausimas)

15 3.18.2. Kiek yra 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų (UAB, AB, VšĮ), kurių 

interneto tinklalapyje 

yra atskira skiltis 

(paskyra) apie korupcijos 

prevenciją? 

0 0 %

14 Į skaidrumą, 

viešumą ir 

paslaugų 

prieinamumą 

orientuota 

vadyba

Laiku neišnagrinėtų 

gyventojų prašymų 

(skundų) dalis nuo visų 

gyventojų prašymų 

(skundų) per 2015 m. 

(proc.).

4.19.1. Kiek iš viso buvo 

gauta gyventojų prašymų 

(skundų) per 2015 

metus? 

1299 4.19.2. Kiek yra laiku 

neišnagrinėtų gyventojų 

prašymų (skundų) per 

2015 metus?

6 99,5 %

15 Laiku neišduotų statybos 

leidimų dalis nuo visų 

leidimų per 2015 m. 

(proc.).

4.20.1. Kiek iš viso buvo 

išduota statybos leidimų 

per 2015 metus? 

96 4.20.2. Kiek statybos 

leidimų buvo neišduota 

laiku per 2015 metus?

0 100 %

16 Savivaldybės 

administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų, 

kurioms yra nurodytas 

detalus „paslaugos 

pasiekiamumo žemėlapis“ 

(ką piliečiai [pažingsniui] 

turi daryti, norėdami 

gauti administracinę 

paslaugą), dalis nuo 

visų savivaldybės 

administracijos teikiamų 

administracinių paslaugų 

(proc.).

4.21.1. Kiek iš 

viso savivaldybės 

administracija teikia 

administracinių 

paslaugų?

141 4.21.2. Kiek savivaldybės 

interneto tinklalapyje yra 

nurodyta savivaldybės 

administracijos teikiamų 

administracinių 

paslaugų, kurioms 

yra nurodytas detalus 

„paslaugos pasiekiamumo 

žemėlapis“ (t. y. ką 

piliečiai [pažingsniui] turi 

daryti, norėdami gauti 

administracinę paslaugą)?

141 100 %

17 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas, kurių 

funkcijos ir reikalavimai 

jų pareigybėms yra 

nurodyti savivaldybės 

tinklalapyje, dalis nuo visų 

savivaldybės darbuotojų ir 

tarnautojų (proc.).

4.22.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas? 

68 4.22.2. Kiek yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas, kurių funkcijos 

ir reikalavimai jų 

pareigybėms yra nurodyti 

savivaldybės tinklalapyje?

45 66 %
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18 Savivaldybės 

administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų 

(administracijos 

direktoriaus, jo 

pavaduotojų, 

departamentų direktorių, 

jų pavaduotojų, skyrių 

vedėjų, jų pavaduotojų), 

kurių kasmetinės 

užduotys yra paviešintos 

savivaldybės tinklalapyje, 

dalis nuo visų savivaldybės 

administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų (proc.).

4.23.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų 

(administracijos 

direktoriaus, jo 

pavaduotojų, 

departamentų direktorių, 

jų pavaduotojų, skyrių 

vedėjų, jų pavaduotojų)?

34 4.23.2. Kiek yra 

savivaldybės 

administracijoje 

vadovaujamas pareigas 

einančių asmenų 

(administracijos 

direktoriaus, jo 

pavaduotojų, 

departamentų direktorių, 

jų pavaduotojų, skyrių 

vedėjų, jų pavaduotojų), 

kurių kasmetinės 

užduotys yra paviešintos 

savivaldybės tinklalapyje?

32 94 %

19 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines paslaugas, 

kurių interneto svetainėje 

pateikta kontaktinė 

informacija (vardas, 

pavardė, elektroninis 

paštas, telefonas), dalis 

nuo visų savivaldybės 

darbuotojų ir tarnautojų 

(proc.).

4.24.1. Kiek iš viso yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines 

paslaugas? 

(pasikartojantis 

klausimas) 

68 4.24.2. Kiek yra 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dalyvaujančių teikiant 

administracines paslaugas, 

kurių interneto svetainėje 

pateikta kontaktinė 

informacija (vardas, 

pavardė, elektroninis 

paštas, telefonas)?

68 100 %

20 2015 m. savivaldybėje 

priimtų teisės aktų (jų 

projektų), kuriems buvo 

atliktas antikorupcinis 

vertinimas, dalis nuo visų 

per 2015 m. priimtų teisės 

aktų (proc.).

4.25.1. Kiek savivaldybėje 

yra iš viso priimta teisės 

aktų 2015 metais?

1805 4.25.2. Kiek 2015 m. 

savivaldybėje yra priimtų 

teisės aktų, kuriems buvo 

atliktas antikorupcinis 

vertinimas? 

9 0,5 %

21 Savivaldybės 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų pareigybių 

grupių (pavyzdžiui, 

departamentų direktoriai, 

skyrių vedėjai, poskyrių 

vedėjai, vyriausieji 

specialistai, vyresnieji 

specialistai, specialistai) 

dalis, kurių vidutinis darbo 

užmokestis yra paskelbtas 

interneto svetainėje, 

nuo visų savivaldybės 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų pareigybių 

grupių (proc.).

4.26.1. Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(departamentų 

direktoriai, skyrių 

vedėjai, poskyrių vedėjai, 

vyriausieji specialistai, 

vyresnieji specialistai, 

specialistai) yra 

savivaldybėje?

11 4.26.2. Kiek valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

pareigybių grupių 

(departamentų direktoriai, 

skyrių vedėjai, poskyrių 

vedėjai, vyriausieji 

specialistai, vyresnieji 

specialistai, specialistai) 

vidutinis darbo 

užmokestis yra paskelbtas 

interneto svetainėje?

11 100 %
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22 Savivaldybės 

antikorupcinė 

veikla

Savivaldybės 

antikorupcijos 

komisijos narių, kurie 

yra savivaldybės 

valdančiosios partijos 

(koalicijos) atstovai, dalis 

nuo visų savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių (proc.).

5.27.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių?

15 5.27.2. Kiek yra 

savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių, kurie yra 

savivaldybės valdančiosios 

koalicijos (partijos) nariai? 

7 47 %

23 Savivaldybės 

Antikorupcijos 

komisijos narių, kurie 

yra bendruomenių 

ar nevyriausybinių 

įstaigų atstovai, dalis 

nuo visų savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių (proc.).

5.28.1. Kiek iš viso 

yra savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

narių?(pasikartojantis 

klausimas)

7 5.28.2. Kiek yra 

savivaldybės 

Antikorupcijos 

komisijos narių, kurie 

yra bendruomenių 

ar nevyriausybinių 

organizacijų atstovai?

2 30 %

24 Savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

posėdžių skaičius per 2015 

m. (vnt.).

5.29.1. Kiek per 2015 

m. įvyko savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

posėdžių?

5 5.29.2. Kiek per 2015 

m. įvyko savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

atvirų posėdžių, kuriuose 

dalyvavo bendruomenės 

ar NVO atstovai?

5 100 %

25 Savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

priimtų sprendimų (ne dėl 

organizacinių klausimų) 

skaičius per 2015 m. (vnt.).

5.30.1. Kiek savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

buvo priimta sprendimų 

(ne dėl organizacinių 

klausimų) per 2015 

metus?

4 – – 80 %

26 Savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

priimtų sprendimų, kurie 

buvo paviešinti, dalis 

nuo visų Antikorupcijos 

komisijos priimtų 

sprendimų (ne dėl 

organizacinių klausimų) 

per 2015 m. (proc.).

5.31.1. Kiek savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

buvo priimta sprendimų 

(ne dėl organizacinių 

klausimų) per 2015 

m.? (pasikartojantis 

klausimas)

80 5.31.2. Kiek per 2015 

m. savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

priimta sprendimų (ne dėl 

organizacinių klausimų), 

kurie buvo viešai paskelbti 

savivaldybės interneto 

tinklalapyje?

4 5 %

27 Savivaldybės 

Antikorupcijos komisijos 

teiktų pasiūlymų Tarybai, 

merui ir savivaldybės 

administracijos 

direktoriui dėl korupcijos 

prevencijos prioritetų 

savivaldybės, savivaldybės 

kontroliuojamų įstaigų 

ir (ar) įmonių, taip pat 

viešųjų įstaigų, kurių 

vienas iš steigėjų yra).

5.32.1. Kiek per 

2015 m. savivaldybės 

Antikorupcijos 

komisija pateikė 

pasiūlymų Tarybai, 

merui ir savivaldybės 

administracijos 

direktoriui dėl 

korupcijos prevencijos 

prioritetų savivaldybės, 

savivaldybės 

kontroliuojamų įstaigų

 – – 3 80 %
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savivaldybės institucija 

ar įstaiga, veiklos srityse 

skaičius per 2015 m. (vnt.

ir (ar) įmonių, taip pat 

viešųjų įstaigų, kurių 

vienas iš steigėjų yra 

savivaldybės institucija ar 

įstaiga, veiklos srityse per 

2015 metus?

28 Pagal savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

planą įgyvendintų 

antikorupcinių priemonių 

skaičius nuo visų 

antikorupcinių priemonių, 

kurios 2015 m. buvo 

įtrauktos į savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

planą (proc.).

5.33.1. Kiek 

antikorupcinių priemonių 

buvo numatyta 

įgyvendinti 2015 m. 

pagal savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

planą?

60 5.33.2. Kiek iš 2015 m. 

numatytų savivaldybės 

korupcijos prevencijos 

priemonių plano 

priemonių buvo 

įgyvendinta?

5 8 %

29 Įvykusių antikorupcinių 

mokymų savivaldybės 

tarnautojams ir 

darbuotojams, kurie 

dalyvauja teikiant 

administracines paslaugas, 

skaičius per 2015 m. (vnt.).

5.34.1. Kiek per 2015 m. 

antikorupcinių mokymų 

buvo organizuota 

savivaldybės 

tarnautojams ir 

darbuotojams, kurie 

dalyvauja teikiant 

administracines 

paslaugas?

5 5.34.2. Koks bendras 

savivaldybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dalyvavusių 

visuose antikorupciniuose 

mokymuose per 2015 m., 

skaičius?

– 100 %

30 Savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

teikiančių administracines 

paslaugas, kurie dalyvavo 

antikorupciniuose 

mokymuose per 2015 m., 

skaičius (vnt.).

5.35.1. Kiek valstybės 

tarnautojų ir 

darbuotojų, teikiančių 

administracines 

paslaugas, per 

2015 m. dalyvavo 

antikorupciniuose 

mokymuose?

– – 60 88 %

31 Viešieji pirkimai Savivaldybės tarybos 

narių dalis, kurie (arba jų 

sutuoktiniai) yra tiesiogiai 

susieti privačiaisiais ryšiais 

(akcininkai (savininkai), 

vadovai, darbuotojai) su 

20 didžiausių savivaldybės 

paslaugų ir darbų tiekėjų 

ar jų grupių, nuo visų 

tarybos narių (proc.).

1.6.1. Kiek yra 

savivaldybės tarybos 

narių? 

25 1.6.2. Kiek savivaldybės 

tarybos narių (arba jų 

sutuoktinių) yra tiesiogiai 

susieti privačiaisiais ryšiais 

(akcininkai (savininkai), 

vadovai, darbuotojai) su 

20 didžiausių savivaldybės 

paslaugų ir darbų tiekėjais 

ar jų grupėmis? (Jeigu 

deklaracija nepateikta, 

laikoma, kad yra ryšys).

1 96 %

32 Kompetentingų 

institucijų 

nustatyti 

pažeidimai ir kiti 

teisinių normų 

neatitikimai

VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) per 

2015–2016 m. rugsėjo 2 d., 

kurių metu buvo nustatyti 

pažeidimai, dalis nuo 

visų VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) per 

2015–2016 m. rugsėjo 2 

d. (proc.).

2.7.1. VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) 

nuo 2015 m. sausio 1 d. 

iki 2016 m. rugsėjo 2 d. 

skaičius.

1 2.7.2. VPT vertintų viešųjų 

pirkimų (procedūrų) per 

2015–2016 m. rugsėjo 2 d., 

kurių metu buvo nustatyti 

pažeidimai, skaičius.

1 0 %
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33 LR Seimo kontrolierių 

įstaigoje gautų pagrįstų 

skundų ir pateiktų 

rekomendacijų dėl 

savivaldybių ir joms 

pavaldžių įstaigų skaičius 

per 2015 metus.

2.8.1. LR Seimo 

kontrolierių įstaigoje 

gautų pagrįstų skundų ir 

pateiktų rekomendacijų 

dėl savivaldybių ir joms 

pavaldžių įstaigų skaičius 

per 2015 metus.

0 2.8.2. LR Seimo 

kontrolierių įstaigoje 

pateiktų gautų pagrįstų 

skundų rekomendacijų 

dėl savivaldybių ir joms 

pavaldžių įstaigų skaičius 

per 2015 metus.

0 100 %

34 Savivaldybės teritorijoje 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų padarytos 

korupcinės nusikalstamos 

veikos (Lietuvos BK 225-

226, 228-229 str.) nuo visų 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

(veikų paplitimas tarp 

tarnautojų).

2.9.1. Savivaldybės 

teritorijoje valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

padarytos korupcinės 

nusikalstamos veikos 

(Lietuvos BK 225-226, 

228-229 str.) nuo visų 

savivaldybės valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

(veikų paplitimas tarp 

tarnautojų).

0 – 0 100 %

35 Savivaldybės teritorijoje 

padaromų korupcinių 

nusikalstamų veikų 

(Lietuvos BK 225-229 

str.) skaičius (korupcinių 

veikų paplitimas tarp 

gyventojų).

2.10.1. Savivaldybės 

teritorijoje padaromų 

korupcinių nusikalstamų 

veikų (Lietuvos BK 

225-229 str.) skaičius 

(korupcinių veikų 

paplitimas tarp 

gyventojų).

6,9/31,1 – – 50 %

52,78
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