SAVIVALDYBIŲ SKAIDRUMO TYRIMO KLAUSIMYNAS
„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) atlieka 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo
tyrimą. Jo metu savivaldybų svetainėse analizuojama, kiek ir kokios informacijos apie savo veiklą
savivaldybės skelbia 7 srityse: „Institucijos struktūra, pareigybės ir darbuotojai“, „Savivaldybės
tarybos veiklos skaidrumas“, „Savivaldybės antikorupcijos politikos skaidrumas“, „Savivaldybės
įmonių ir paslaugų skaidrumas“, „Savivaldybės biudžeto ir jo vykdymo skaidrumas“,
„Savivaldybės viešųjų pirkimų skaidrumas“, „Gyventojų įtraukimas į viešųjų sprendimų priėjimą“.
Savivaldybių interneto svetainės buvo peržiūrėtos 2018 m. spalio-gruodžio mėn.
Savivaldybės kviečiamos pradėti viešinti tikslinę informaciją ir taip papildyti TILS atsiųstus
įvertinimus.

INSTITUCIJOS STRUKTŪRA, PAREIGYBĖS IR DARBUOTOJAI
1) Ar savivaldybės svetainėje skelbiami darbuotojai (tarybos nariai, valstybės tarnautojai) ir
jų kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas ar jo sudarymo tvarka)?
1,0 taškas - jei savivaldybės tinklapyje yra nurodomi visi darbuotojai ir jų kontaktinė informacija.
0,5 taško – jei savivaldybės tinklapyje yra nurodomi ne visi darbuotojai ir/ arba ne visų jų
kontaktinė informacija ir/arba ne pilna kontaktinė informacija.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
2) Ar savivaldybės tinklalapyje nurodomos kiekvieno savivaldybės administracijos darbuotojo
atliekamos funkcijos ir reikalavimai jų pareigybei?
1,0 taškas – jei tokia informacija skelbiama.
0,5 taško – jei tokia informacija skelbiama ne apie visus savivaldybės darbuotojus arba jei
nurodomi tik reikalavimai pareigybei arba atliekamos funkcijos.
0 taškų - jei tokios informacijos nėra.
3) Ar savivaldybės tinklalapyje viešai skelbiamos savivaldybėje dirbančių politikų ir
administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų
deklaracijos?
1,0 taškas – jei tokia informacija skelbiama.

0,5 taško – jei skelbiamos ne visų minėtų darbuotojų ar politikų viešųjų ir privačių interesų
deklaracijos.
0 taškų - jei tokios informacijos nėra.
Jei svetainėje yra nuorodos į konkrečių asmenų viešų ir privačių interesų deklaracijas Vyriausioje
tarnybinės etikos komisijos puslapyje, klausimui skiriamas 1 taškas.
4) Ar savivaldybės tinklalapyje viešai skelbiamos savivaldybėje dirbančių politikų ir
administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, turto deklaracijos?
1,0 taškas – jei tokia informacija skelbiama.
0,5 taško – jei skelbiamos ne visų minėtų darbuotojų ar politikų viešųjų ir privačių interesų
deklaracijos.
0 taškų - jei tokios informacijos nėra.
Jei svetainėje yra nuorodos į konkrečių asmenų turto deklaracijas Valstybinės mokesčių inspekcijos
puslapyje, klausimui skiriamas 1 taškas.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS SKAIDRUMAS
5) Ar savivaldybė skelbia savivaldybės tarybos narių individualius balsavimus svarstomais
klausimais?
1,0 – jei tokia informacija skelbiama.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
6) Ar savivaldybė skelbia pernai metų savivaldybės tarybos narių individualius balsavimus
svarstomais klausimais?
1,0 – jei tokia informacija skelbiama.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
7) Ar savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės tarybos posėdžių protokolai?
1,0 – jei tokia informacija skelbiama.
0,5 taško – jei skelbiama kai kurių posėdžių protokolai.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.

8) Ar savivaldybės interneto svetainėje skelbiami pernai metų savivaldybės tarybos posėdžių
protokolai?
1,0 – jei tokia informacija skelbiama.
0,5 taško – jei skelbiama kai kurių posėdžių protokolai.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS POLITIKOS SKAIDRUMAS
9) Ar savivaldybės svetainėje yra viešinama kovos su korupcija programa?
1,0 taškas – toks dokumentas teikiamas viešai savivaldybės svetainėje.
0 taškų – jei tokio dokumento nėra.
10) Ar savivaldybės svetainėje yra viešinamos įgyvendinamos antikorupcinės priemonės,
kurios kyla iš kovos su korupcija programos?
1,0 taškas – yra nurodomos konkrečios įgyvendinimo priemonės, kiekvienos priemonės tikslas, už
priemonių įgyvendinimą atsakingi darbuotojai ir priemonių įgyvendinimo progresas.
0,5 taško - jei nėra bent vieno iš šių punktų: nenurodomos programos įgyvendinimo priemonės, jų
tikslai, už priemonių įgyvendinimą atsakingi darbuotojai, priemonių įgyvendinimo progresas.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
11) Ar savivaldybės darbuotojams (administracijai bei tarybos nariams) yra taikomas viešai
prieinamas elgesio ar etikos kodeksas?
1,0 taškas - jei toks dokumentas yra ir jis nurodo, kad jis yra taikytinas visiems savivaldybės
darbuotojams.
0,5 taško – jei toks dokumentas yra, tačiau jame nėra nurodyta, kad jis taikytinas visiems
savivaldybės darbuotojams.
0 taškų – jei tokio dokumento nėra.
12) Ar savivaldybės svetainėje yra nurodoma tvarka (taisyklės) dėl galimų/negalimų dovanų ir
kelionės išlaidų?
1,0 taškas - Jei viešai paskelbta dovanų priėmimo ir teikimo tvarka, taikoma visiems savivaldybės
darbuotojams.

0,5 taško – jei viešai paskelbta tvarka tik dėl galimų/negalimų dovanų arba kelionės išlaidų.
0 taškų – jei tokia informacija nepaskelbta.
13) Ar savivaldybės tinklalapyje yra nurodomi pranešimų apie galimą neteisėtą veiklą
savivaldybėje kanalai bei nurodomas jų pobūdis (konfidencialūs arba anoniminiai)?
1,0 taškas – jei savivaldybės tinklalapyje yra pranešimo kanalas ir nurodoma, kad jis yra
konfidencialus arba anoniminis.
0,5 taško - jei savivaldybės tinklalapyje yra pranešimo kanalas, tačiau nenurodomas jo pobūdis
(konfidencialus arba anoniminis).
0 taškų – jei tokio pranešimo kanalo nėra.
14) Ar savivaldybė turi viešai prieinamą tvarką, informuojančią, kas yra daroma su gautais
pranešimais?
1,0 - taškas - jei tokia tvarka yra viešai prieinama.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
15) Ar skelbiama, su kokiomis interesų grupėmis susitinka meras/-ė, tarybos nariai ir
vadovaujančias pareigas užimantys savivaldybės darbuotojai, jų raštu arba žodžiu pateikti
pasiūlymai savivaldybei?
1,0 taškas – jei tokia informacija skelbiama.
0,5 taško – jei skelbiamas interesų grupių, su kuriomis susitinka vietos politikai ir savivaldybės
darbuotojai, sąrašas, tačiau nenurodomi jų raštu arba žodžiu pateikti pasiūlymai savivaldybei arba
atvirkščiai.
0 taškų – jei tokia informacija neskelbiama.
SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR PASLAUGŲ SKAIDRUMAS
16) Ar savivaldybės tinklalapyje yra viešinamas visų savivaldybės įmonių, įstaigų ir
savivaldybės valdomų bendrovių sąrašas?
1,0 taškas – jei tokia informacija skelbiama
0,5 taško – jei nurodomas ne pilnas savivaldybės įmonių ir/arba savivaldybės valdomų įmonių
sąrašas

0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
Jei savivaldybė savo tinklalapyje nurodo, kad skelbiamos įmonės yra didžiausios arba tik dalis visų
įmonių, savivaldybei skiriamas 0,5 taško.
17) Ar savivaldybės tinklalapyje yra viešinama, kokius asmenis ir kodėl savivaldybė skyrė į
konkrečių savivaldybės valdomų įmonių valdybas?
1,0 taškas – jei tokia informacija teikiama nurodant sprendimo priežastis.
0,5 taško – jei jei tokia informacija skelbiama, tačiau nenurodomos konkrečių asmenų delegavimo
priežastys.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
18) Ar savivaldybės tinklalapyje nurodoma, kokia savivaldybės valdomų bendrovių akcijų
dalis priklauso savivaldybei?
1,0 taškas – jei tokia informacija teikiama.
0,5 taško – jei tokia informacija teikiama ne apie visas įmones.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR JO VYKDYMO SKAIDRUMAS
19) Ar savivaldybė skelbia savo metinį biudžetą?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
20) Ar savivaldybė skelbia savo pernai metų metinį biudžetą?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
21) Ar savivaldybė skelbia savo paskutinių metų metines finansines ataskaitas?
1,0 taškas – jei savivaldybė skelbia detalias metines finansines ataskaitas ir nurodo, kiek lėšų
biudžete sudaro lėšos iš Lietuvos nacionalinio biudžeto, ES struktūrinių fondų, kitų šaltinių.
0,5 taško – tokia informacija pateikiama, tačiau nedetaliuotai ir/ arba nenurodont lėšų šaltinių.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.

Detalizuotai šiuo atveju reiškia, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie išlaidas
skirtingoms savivaldybės teikiamoms viešosioms paslaugoms, įsigytam turtui ir pan.
22) Ar savivaldybė skelbia savo ankstesnes metines finansines ataskaitas?
1,0 taškas – jei savivaldybė skelbia detalias metines finansines ataskaitas ir nurodo, kiek lėšų
biudžete sudaro lėšos iš Lietuvos nacionalinio biudžeto, ES struktūrinių fondų, kitų šaltinių.
0,5 taško – tokia informacija pateikiama, tačiau nedetaliuotai ir/ arba nenurodont lėšų šaltinių.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
Detalizuotai šiuo atveju reiškia, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie išlaidas
skirtingoms savivaldybės teikiamoms viešosioms paslaugoms, įsigytam turtui ir pan.
23) Ar savivaldybės skelbiamose finansinėse ataskaitose veikia kompiuterinė paieškose
sistema?
1,0 taškas – jei tokia paieška veikia.
0 taškų – jei tokia paieška neveikia
Savivaldybė gauna tašką, jei ataskaitose veikia „ctrl+f“ paieška.
24) Ar savivaldybė nurodo, kokią turi skolą ir jos priežastis?
1,0 taškas - jei savivaldybė viešai nurodo skolos dydį, pagrindžia jos atsiradimą arba jei informuoja,
kad savivaldybė skolos neturi.
0,5 taško – pateikiama informuojama apie skolos dydį, tačiau nenurodomos to priežastys.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS
25) Ar savivaldybės interneto svetainėje yra pateikiama informacija apie planuojamus
viešuosius pirkimus?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.

26) Ar savivaldybės interneto svetainėje skelbiamos darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų
laimėtojus, viešų ir privačių interesų deklaracijos?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
27) Ar savivaldybės interneto svetainėje yra skelbiami viešųjų pirkimų konkurso laimėtojų
sąrašai?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
28) Ar savivaldybės interneto svetainėje nurodoma, kokias paslaugas teiks viešųjų pirkimų
konkursą laimėjusios įmonės?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0,5 taško – jei ši informacija skelbiama ne apie visas įmones.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
29) Ar savivaldybės interneto svetainėje nurodoma, kokios paslaugų, kurias teiks viešuosius
pirkimus laimėjusios įmonės, vertės?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0,5 taško – jei ši informacija skelbiama ne apie visas vertes.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
30) Ar savivaldybės interneto svetainėje pagrindžiamas viešųjų pirkimų laimėtojų
pasirinkimas?
1,0 taškas - jei savivaldybė skelbia šią informaciją.
0,5 taško – jei ši informacija skelbiama ne apie visus laimėtojus.
0 taškų – jei tokia informacija nėra skelbiama.
Pastaba visai skilčiai - jei svetainėje yra nuorodos į prašomą 2018 m. informaciją, pateikiamą
konkrečios savivaldybės skiltyje centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje, klausimui skiriamas 1 taškas.

GYVENTOJŲ ĮTRAUKIMAS Į VIEŠŲJŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ
31) Ar savivaldybė gyventojams teikia informaciją apie galimybes dalyvauti viešose
konsultacijose?
1,0 taškas - jei savivaldybės tinklapyje yra teikiama informacija apie buvusias arba būsimas
viešąsias konsultacijas, jose svarstomus klausimus, apie konsultacijos laiką ir vietą bei nurodoma,
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0,5 taško – jei yra informuojama, kad vyko arba vyks viešosios konsultacijos, tačiau nėra bent vieno
iš šių punktų: nenurodomas/-i viešosios konsultacijos metu svarstomas/-i klausimas/-ai, viešosios
konsultacijos laikas, vieta, arba nėra nurodoma, kad konsultacija yra vieša ar kad joje gali dalyvauti
visi norintieji.
0 taškų – jei tokios informacijos nėra.
32) Ar savivaldybė viešina viešųjų konsultacijų metu iš gyventojų gautus pasiūlymus?
1,0 taškas - jei savivaldybės svetainėje yra pateikiama, kokie pasiūlymai yra gauti iš viešojoje
konsultacijoje dalyvavusių gyventojų.
0 taškų - jei tokia informacija neteikiama.
33) Ar savivaldybė viešina savo sprendimus dėl viešųjų konsultacijų metu gautų pasiūlymų?
1,0 taškas - jei savivaldybės svetainėje nurodoma, į kokius pasiūlymus ir kodėl buvo nuspręsta
atsižvelgti arba ne.
0 taškų - jei tokia informacija neteikiama.
34) Ar savivaldybė savo svetainėje informuoja apie būsimus savivaldybės tarybos posėdžius,
jų laikus, skelbia jų darbotvarkes ir nagrinėsiamus dokumentus?
1,0 taškas – jei savivaldybė savo svetainėje informuoja apie būsimus savivaldybės tarybos
posėdžius, jų laikus, skelbia jų darbotvarkes ir nagrinėsiamus dokumentus.
0,5 taško – jei savivaldybė savo svetainėje informuoja apie būsimus savivaldybės tarybos
posėdžius, jų laikus, bet neskelbia posėdžių programos ir/arba nagrinėsiamų dokumentų.
0 taško - savivaldybė savo svetainėje neinformuoja apie būsimus savivaldybės tarybos posėdžius.

35) Ar savivaldybės svetainėje yra nurodomas būdas, kaip gyventojai gali pateikti savo
pasiūlymus ar skundus?
1,0 taškas - jei savivaldybės svetainėje tokia informacija pateikiama.
0 taškų - jei tokia informacija neteikiama.
36) Ar savivaldybė savo svetainėje informuoja, ką daro su iš gyventojų gautais pasiūlymais ar
skundais?
1,0 taškas - jei savivaldybės svetainėje tokia informacija pateikiama.
0 taškų - jei tokia informacija neteikiama.

