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„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, 

kurios tikslas – įgyvendinti skaidrumo bei antikorupcines iniciatyvas. Savo veiklą Lietuvoje įgyvendiname nuo 2000 

m. birželio 6 d.  

2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje detaliai pristatome 2017 metais įgyvendintas iniciatyvas bei svarbiausius savo 

pasiekimus. Šią ataskaitą sudaro: 
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II. Informacija apie organizaciją ............................................................................................................................................ 4 
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IV. 2017 metų organizacijos gautų lėšų ataskaita ................................................................................................................. 8 

V. 2017 metais vykdytų iniciatyvų pristatymas .................................................................................................................. 11 
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I. Svarbiausių TILS 2017 metų darbų santrauka 

Kviečiame susipažinti su svarbiausiais „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2017 metų darbais (priedas 

Nr. 1). Juos taip pat galite rasti čia. 

 

 
Priedas Nr. 1 

http://www.transparency.lt/pristatome-svarbiausius-musu-2017-metu-darbus/
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II. Informacija apie organizaciją 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS organizacinę struktūrą, strateginius veiklos tikslus bei uždavinius. 

 

Įstaigos dalininkai  

Viešoji įstaiga „Transparency International“ (toliau – TILS) įregistruota 2000 m. 

 

 Dalininkas Įnašo data Įnašo suma 

1. Rytis Juozapavičius 2014-01-24 100 LTL / 28,96 EUR 

2. Aurimas Perednis 2014-01-28 100 LTL / 28,96 EUR 

3. Sergejus Muravjovas 2014-01-27 100 LTL / 28,96 EUR  

Viso: 300 LTL / 86,89 EUR 

 

Įstaigos darbuotojai  

Darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 dieną buvo 7 darbuotojai.  Daugiau 

informacijos apie TILS darbuotojus galite rasti čia. 

 

Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus  

Viešoji įstaiga „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija, 

tarptautinės organizacijos „Transparency International“ padalinys, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 m. birželio 6 d. 

Šios organizacijos steigėjas – Atviros Lietuvos fondas.  

 

TILS veiklos tikslas – pilietinių skaidrumo ir antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei organizavimas Lietuvoje. 

 

TILS veiklos uždaviniai:  

• Skatinti piliečių įsitraukimą ir paramą skaidrumo ir antikorupcinėms iniciatyvoms Lietuvoje; 

• Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus skaidrumo, atskaitingumo ir korupcijos analizei; 

• Rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas skaidrumo ir antikorupcinei problematikai 

bei šviesti visuomenę; 

• Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją. 

 

Siekiame: 

• Kad Lietuva įgyvendintų Junginių Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimus;  

• Kad būtų užtikrinta kompleksinė pranešančių asmenų apsauga; 

• Didesnio informacijos prieinamumo ir viešojo sektoriaus atskaitingumo. 

 

Analizuojame: 

• Galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti antikorupcinį reguliavimą;  

• Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą;  

• Korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose;  

• Korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje;  

• Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams. 

 

Daug dėmesio skiriame: 

• Žiniasklaidos skaidrumui;  

• Viešųjų finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui; 

• Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui;  

http://www.transparency.lt/struktura/
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• Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui; 

• Antikorupciniam piliečių švietimui ir įgalinimui; 

• Jaunimo sąžiningumo ir etiškumo skatinimui bei jaunimo ir įtraukimui į sąžiningumo ir antikorupcines 

iniciatyvas. 

 

TILS 2016-2020 m. strategiją galite rasti čia.  

  

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/09/TILS-strategija_2016-2020.pdf
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III. 2017 metais organizacijos veiklos rezultatų ataskaita 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS veiklos rezultatų ataskaitą, kurioje galima pamatyti įstaigos pajamas, 

sąnaudas bei grynąjį veiklos rezultatą per 2017 metus.  

TILS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2017 METUS (EUR): 

*Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių asmenų registrui dieną. 
 

 

 

 

 

Eil.nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
  

Ataskaitinio 
laikotarpio 

  
Praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio 

  

I. PAJAMOS     293866   275639   

1. 
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 
prekes     122250   88319   

2. Finansavimo pajamos     171532   185649   

2.1. 
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 
panaudojimo pajamos      1600      

2.2. Kitos finansavimo pajamos     169932   185649   

3. Kitos pajamos     84   1671   

II. SĄNAUDOS     258966   255595   

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina     51756   36468   

2. Kitos sąnaudos     2022   431   

3. Veiklos sąnaudos     205188   218696  

3.1.         Pardavimo     51737   49295   

3.2. Darbuotojų išlaikymo     117928   132663   

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     449   300   

3.4. Patalpų išlaikymo     8097   8834   

3.5. Ryšių, pašto     11926   19327   

3.6. Transporto išlaikymo     4325   5655   

3.7. Turto vertės sumažėjimo           

3.8. Kitos veiklos      10726   2622   

3.9. Suteiktos labdaros, paramos           

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo           

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ     34900   20044   

IV. PELNO MOKESTIS           

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     34900   20044   
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Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 
2017 metais TILS ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido. 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 133671 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 449 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 120521 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 4325 

 Viso: 258966 

 
Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 27441 

2. Kitos sąnaudos 59992 

 Viso: 87433 

 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 
įstaigos vadovo išmokoms 
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2017 metais buvo išmokėta 
40830 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms 
Tokių išmokų 2017 metais nebuvo. 
 
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
Tokių išmokų 2017 metais nebuvo. 
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IV. 2017 metų organizacijos gautų lėšų ataskaita 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2017 metus gautų įplaukų sąrašą.  

Priede Nr. 3 pateikiama informacija apie įstaigos lėšas ir jų pokytį nuo 2005 m. 

Priede Nr. 4 (ataskaitos pabaigoje) pateikiamas projektinių įplaukų detalizavimas – iš kokių donorų per ataskaitinį 

laikotarpį buvo gautas finansavimas ir kokių veiklų įgyvendinimui jis bus panaudojamas.   
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TILS 2017 m. sausio 1 d. - 2017 gruodžio 31 d. gautos lėšos 

 
Įplaukos, EUR Procentinė 

dalis 

PROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Europos Komisija  97 063,73     36,76% 

Šiaurės ministrų taryba  23 375,04     8,85% 

Švedijos institutas per Švedijos ambasadą Lietuvoje 10 244,85     3,88% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Siemens AG  10 000,00     3,79% 

Nyderlandų Karalystės ambasada 3 800,00     1,44% 

Vašingtono lietuvių profesionalų klubas 3 372,08     1,28% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Adessium Foundation 3 231,00     1,22% 

Prancūzijos Respublikos ambasada 1 000,00     0,38% 

Kazickų šeimos fondas 833,54     0,32% 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje 700,00     0,27% 

Viso projektinių lėšų: 153 620,24     58,18% 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2017 
dalyvių mokesčiai 

67 939,23     25,73% 

Jungtinės Karalystės Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerija (UK 
Foreign and Commonwealth Office) 

19 020,98     7,20% 

Construction Sector Transparency Initiative (CoST) / Jungtinės 
Karalystės tarptautinio vystymo departamentas ir Nyderlandų Karalystės 
užsienio reikalų ministerija 

9 901,93     3,75% 

VšĮ „Freedom House“ 2 800,00     1,06% 

Asociacija „Investors' Forum“ 2 000,00     0,76% 

Labdaros ir paramos fondas „Forum SYD Baltika“ 1 950,00     0,74% 

AB „Kauno energija“ 1 000,00     0,38% 

Švedijos institutas 1 000,00     0,38% 

UAB „Interlux“  1 000,00     0,38% 

MB „Katsu“ 700,00     0,27% 

Milieu Ltd. / Europos Komisija 500,00     0,19% 

Kitos TILS uždirbtos lėšos 456,00     0,17% 

VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ 419,30     0,16% 

LR generalinė prokuratūra / LR finansų ministerija  400,00     0,15% 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis  351,66     0,13% 

MB „Tai - tai“ 300,00     0,11% 

„Transparency International“ Latvijos skyrius 200,00     0,08% 

Lietuvos advokatūra 150,00     0,06% 

VšĮ „Europos Humanitarinis Universitetas“ 150,00     0,06% 

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 150,00     0,06% 

Aukos 45,95     0,02% 

Viso neprojektinių lėšų:  110 435,05     41,82% 

Viso gauta lėšų: 264 055,29     Priedas Nr. 2 
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TILS gautos lėšos 2005 - 2017 m. 

Priedas Nr. 3 
 

Daugiau informacijos apie TILS ankstesniais metais gautas lėšas galite rasti čia (skiltyje „Finansavimas“).  

  

http://www.transparency.lt/atskaitingumas/
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V. 2017 metais vykdytų iniciatyvų pristatymas 

2017 metais TILS vykdė 12 iniciatyvų: „Sąžiningumo susitarimai“, „Interesų konfliktų suvaldymas“, „Privataus 

sektoriaus skaidrumas“, „Transparency Fellowship programa“, „Gynybos sektoriaus atskaitingumas“, „Stirna.info“, 

„Politinė įtaka žiniasklaidoje“, „ES investicijų skaidrumas“, „Jaunimo sąžiningumo skatinimas“, 

„ManoSusitikimai.lt“, „Manoseimas.lt“, „NVO atlasas“. Visas iniciatyvas TILS vykdė įgyvendindamas įstatuose 

nustatytus veiklos tikslus. 

 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome visas vykdytas iniciatyvas – jų trukmę, įgyvendinimui skirtą biudžetą, finansavimo 

šaltinius, aprašymus bei pagrindines išdavas 2017 metais (iniciatyvų eiliškumas pateikiamas pagal biudžeto dydį). 

 

1. SĄŽININGUMO SUSITARIMAI  

 

Trukmė: 2016 m. sausis – 2019 m. gruodis  

Biudžetas:  389 113 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą) 

 

Apie iniciatyvą 

Sąžiningumo susitarimai (angl. Integrity Pacts) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“ 

pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose 

pirkimuose. Šio veikimo esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų 

projektų stebėseną. 2016 – 2019 m. „Transparency International“ Lietuvos skyrius įgyvendina „Sąžiningumo 

susitarimų“ iniciatyvą Lietuvoje. Iniciatyvos metu TILS stebi šiuos du Vilniaus miesto savivaldybės projektus, kurių 

bendra vertė – 11,4 mln EUR.: (1) „Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas 

aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje“ (projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001); 

(2) „Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas“ 

(projekto kodas 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002). Daugiau informacijos: www.transparency.lt/saziningumo-

susitarimai   

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 m. birželio 30 d. TILS pasirašė Sąžiningumo susitarimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe, 2017 m. birželio 

29 d.  – su UAB „Vilniaus vystymo kompanija“. TILS paskelbė šaukimus teisinės ekspertizės, programavimo bei 

inžinerinėms konsultacinėms paslaugoms įsigyti. Po atrankos pasirinko šiuos partnerius: teisinei ekspertizei – 

Advokatų profesinė bendrija Judickienė ir partneriai JUREX, inžinerinėms konsultacijoms – UAB „SWECO“, 

programavimo darbams – UAB „ORCA Team“. 2017 m. TILS, kartu su SWECO konsultantais, pradėjo techninių 

projektų peržiūrą, pristatė savo komentarus Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus vystymo kompanijos atstovams. 

Taip pat TILS atliko Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių darbuotojų apklausas bei apklausė verslininkus, kurie 

dalyvavo šių savivaldybių viešuosiuose pirkimuose 2015-2016 m.  

 

2. INTERESŲ KONFLIKTŲ SUVALDYMAS  

 

Trukmė: 2017 m. vasaris – 2018 m. vasaris 

Biudžetas: 51 960,60 EUR (TILS dalis su kofinansavimu – 21 457,52 EUR).  

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų taryba, TILS (5% kofinansavimas).  

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas – išsiaiškinti, kaip valstybės (VVĮ) ir savivaldybių (SVĮ) valdomose įmonėse valdomi interesų 

konfliktai bei kiek politizuota gali būti jų veikla. Siekiant tai ištirti, TILS atliko konfidencialius kokybinius interviu, 

http://www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai/
http://www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai/
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analizavo VĮ „Registrų centro“ ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis bei peržiūrėjo, kokią informaciją savo 

svetainėse skelbia 30 didžiausių VVĮ ir 30 didžiausių SVĮ.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 2017 m. 4 iš 10 VVĮ ir SVĮ vadovų buvo susiję su partijomis, kad VVĮ ir SVĮ nėra 

pakankamai atsparios politikų ir verslo įtakai ir tik retas valdybos narys viešai praneša apie savo interesus (t.y. veiklas 

ir kitas aplinkybes, kurios gali paveikti jų sprendimus). Daugiau informacijos: www.transparency.lt/20180207. Apie 

vadovų kaitą ir jų sąsajas su politinėmis partijomis galite sužinoti apsilankę svetainėje www.manovalstybe.info. 

 

3. PRIVATAUS SEKTORIAUS SKAIDRUMAS 

 

Trukmė: 2016 m. gruodis – 2017 m. gruodis 

Biudžetas:  25 000 EUR 

Finansavimo šaltinis: Siemens AG (per „Transparency International“ Sekretoriatą) 

 

Apie iniciatyvą 

Iniciatyvos tikslas – nustatyti, ar per pastaruosius trejus metus didžiausios įmonės Lietuvoje pradėjo veikti skaidriau. 

Tyrimo metu buvo vertinama, kiek informacijos didžiausios įmonės skelbia apie savo antikorupcinę politiką, vidinę 

organizacinę struktūrą ir finansus.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

TILS atrinko 49 didžiausias Lietuvoje veikiančias įmones pagal jų 2016 m. pajamas. TILS įvertino, kiek išsamiai šios 

įmonės savo internetinėse svetainėse skelbia informaciją apie savo turimus korupcijos rizikų suvaldymo metodus, 

įsipareigojimus kovoti su korupcija, turimas karštąsias linijas, savo akcininkus, dukterines bei asocijuotąsias įmones, 

gautas pajamas, sumokėtą pelno mokestį ir kt. Po pirminio TILS įvertinimo įmonėms buvo siūloma pradėti viešinti 

daugiau informacijos ir tokiu būdu pasigerinti savo vertinimą šiame tyrime. 17 įmonių tyrimo metu pradėjo skelbti 

daugiau informacijos. Lyginant su 2014 m., įmonės tapo skaidresnės:  bendras jų rezultatas padidėjo 10 balų: 2014 

m. buvo 22 balai, šiemet – 32 balai iš 100 galimų. 2017 m. lapkričio mėnesį TILS surengė diskusiją su didžiausių 

Lietuvoje veikiančių įmonių atstovais apie tai, kas jiems yra skaidrumas ir kaip jį matuoti. 

 

Išsamūs tyrimo rezultatai skelbiami interaktyvioje interneto svetainėje www.skaidrumas.lt/imones. Taip pat, pagal 

šio tyrimo metodologiją TILS parengė klausimyną (www.skaidrumas.lt/imones/isivertink),  kuriuo pasinaudodamos 

įmonės gali pačios įvertinti savo skaidrumo lygį ir palyginti jį su didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių rezultatais. 

 

4. TRANSPARENCY FELLOWSHIP PROGRAMA  

 

Trukmė: 2017 m. birželis – rugsėjis 

Biudžetas: 13 962,18 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą), TILS (20% 

kofinansavimas). 

 

Apie iniciatyvą 

 „Transparency Fellowhip programa“ – tai dešimties dienų intensyvių mokymų programa skirta neseniai prie 

„Transparency International“ judėjimo prisijungusiems žmonėms. Daugiau apie programą (anglų k.): 

www.transparencyschool.org/transparency-fellowship.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 m. TILS pirmą kartą įgyvendino programą, kurioje dalyvavo nariai iš 5 „Transparency International“ skyrių ir 

kontaktinių centrų Armėnijoje,  Brazilijoje, Peru, Slovėnijoje ir Tunise. Jie liepos 10-16 d. dalyvavo tarptautinėje 

http://www.transparency.lt/20180207
http://www.manovalstybe.info/
http://www.skaidrumas.lt/imones
http://www.skaidrumas.lt/imones/isivertink
http://www.transparencyschool.org/transparency-fellowship/
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Skaidrumo mokykloje, liepos 17-18 d. vyko į susitikimus įvairiose Lietuvos institucijose ir įmonėse (Specialiųjų 

tyrimų tarnybą, Valstybės kontrolė, Valstybinėje tarnybinės etikos komisija, Lietuvos geležinkeliai, Sveikatos 

apsaugos ministerija, Lietuvos policija ir Viešųjų pirkimų tarnyba), o liepos 19 d. dalyvavo TILS surengtame 

gebėjimų stiprinimo seminare.  

 

5. GYNYBOS SEKTORIAUS ATSKAITINGUMAS 

 

Trukmė: 2016 m. kovas – 2017 m. balandis 

Biudžetas:  12 000 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius 

 

Apie iniciatyvą 

Gynybos sektoriaus skaidrumo tyrimas – tai „Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyriaus atliekamo 

tyrimo metodologija paremtas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti Lietuvoje gynybos ir saugumo srityje viešuosius 

pirkimus laiminčių įmonių skaidrumą. Tyrimo metu vertinama įmonių svetainėse pateikiama informacija apie įmonės 

etiką, gerojo valdymo politiką, korupcijos rizikų valdymą bei kitus įmonės atskaitingumo aspektus. 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais  

2017 m. TILS baigė vertinti gynybos sektoriuje veikiančių įmonių skaidrumą, pateikė rezultatus bei susitiko su 

gynybos pramonės asociacijomis. Tyrimo rezultatai rodo, kad kas trečia gynybos srityje veikianti įmonė skelbia, kaip 

suvaldo su korupcija susijusias rizikas. Daugiau apie kiekvienos įmonės įvertinimą galite rasti čia –  

http://www.skaidrumas.lt/gynybosimones, pranešimas spaudai - www.transparency.lt/kas-trecia-gynybos-srityje-

veikianti-imone-skelbia-apie-pastangas-isvengti-korupcijos.  

 

6. STIRNA.INFO 

 

Trukmė: 2016 m. sausis – 2017 m. kovas 

Biudžetas: 10 406,38 EUR 

Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas per Švedijos ambasadą Lietuvoje 

 

Apie iniciatyvą 

Iniciatyvos tikslas – prisidėti prie skaidresnės žiniasklaidos viešai teikiant duomenis apie žiniasklaidos priemonių 

savininkus. TILS kasmet atnaujina portalą STIRNA.INFO, kuriame skelbiami žiniasklaidos savininkai.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

TILS atnaujino www.stirna.info naujausiais duomenimis apie žiniasklaidos priemonių savininkus 2016 metais, 

remiantis LR Kultūros ministerijos ir Radijo ir televizijos komisijos informacija. Atnaujinti rezultatai parodė, kad 26 

politikai ir valstybės tarnautojai valdė 57 žiniasklaidos priemones. Daugiau: http://www.transparency.lt/pernai-

politikams-ir-valstybes-tarnautojams-priklause-57-ziniasklaidos-priemones/. TILS surengė du seminarus 

žurnalistams ir žurnalistikos studentams, kuriuose apsilankė 48 dalyviai. 

 

7. POLITINĖ ĮTAKA ŽINIASKLAIDOJE 

 

Trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2018 m. spalis 

Biudžetas: 10 244,85 EUR 

Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas per Švedijos ambasadą Lietuvoje 

 

 

 

http://www.skaidrumas.lt/gynybosimones
http://www.transparency.lt/kas-trecia-gynybos-srityje-veikianti-imone-skelbia-apie-pastangas-isvengti-korupcijos
http://www.transparency.lt/kas-trecia-gynybos-srityje-veikianti-imone-skelbia-apie-pastangas-isvengti-korupcijos
http://www.stirna.info/
http://www.transparency.lt/pernai-politikams-ir-valstybes-tarnautojams-priklause-57-ziniasklaidos-priemones/
http://www.transparency.lt/pernai-politikams-ir-valstybes-tarnautojams-priklause-57-ziniasklaidos-priemones/
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Apie iniciatyvą 

Lietuvoje veikia daugiau nei tūkstantis žiniasklaidos priemonių, dalis jų – tampriai susijusios su verslu bei politikais. 

Šia iniciatyva siekiama suprasti, kokią įtaką žiniasklaidai turi jos savininkai ir kitos interesų grupės bei kaip tai 

formuoja žiniasklaidos turinį. 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

Pradėti parengiamieji darbai. 

 

8. ES INVESTICIJŲ SKAIDRUMAS 

 

Trukmė: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. liepa  

Biudžetas:  5 641,45 EUR 

Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas per Švedijos ambasadą Lietuvoje 

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas – identifikuoti, kokios yra esminės skaidrumo rizikos skirstant ES investicijas, skirtas 

viešinimo projektams, bei suformuoti rekomendacijas, kaip geriau šias rizikas suvaldyti.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

TILS atliko tyrimą ir išsiaiškino, jog žiniasklaidos priemonės neretai vengia neigiamų publikacijų arba palankiai 

atsiliepia apie įstaigas, iš kurių gavo viešinimui skirtų lėšų. Atlikti konfidencialūs kokybiniai interviu taip pat atskleidė, 

kad viešojo sektoriaus institucijos dažnai nežino, kaip geriausia viešinti apie ES investicijas. Daugiau: 

www.transparency.lt/19234.   

 

9. JAUNIMO SĄŽININGUMO SKATINIMAS 

 

Trukmė: 2017 m. sausis – 2019 m. gruodis 

Biudžetas: 4 372,08 EUR 

Finansavimo šaltinis: Prancūzijos Respublikos ambasada, Vašingtono lietuvių profesionalų klubas 

 

Apie iniciatyvą 

TILS jaunimo sąžiningumo iniciatyva siekia paskatinti Lietuvos jaunimą veikti skaidriai, etiškai ir sąžiningai. Daugiau: 

www.transparency.lt/saziningumo-mokyklu-tinklas  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 m. prie „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ prisijungė 27 naujos mokyklos ir narių skaičius išaugo iki 160 mokyklų 

iš daugiau negu 90 Lietuvos vietų.. 2017 m. gruodžio 9-ąją, Tarptautinę, Antikorupcijos dieną, moksleiviai iš daugiau 

negu 80 mokyklų-tinklo narių visoje Lietuvoje kūrė skaidrumo vėliavas atsakydami į tris klausimus apie skaidrumą 

ir sąžiningumą savo mokyklose bei diskutuojant apie mokyklos bendruomenės vertybes. TILS taip pat pirmą kartą 

subūrė mokyklų bendruomenių atstovus į seminarą apie tai, kaip kurti pokyčius mokykloje.  

 

10. MANOSUSITIKIMAI.LT 

 

Trukmė: 2017 m. vasaris - gruodis 

Biudžetas: 2 300 EUR  

Finansavimo šaltinis: Nyderlandų Karalystės ambasada 

 

 

 

http://www.transparency.lt/19234
http://www.transparency.lt/saziningumo-mokyklu-tinklas/
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Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas - sužinoti, kaip LR Seimo nariai praneša apie savo susitikimus su įvairių interesų grupių 

atstovais ir paskatinti juos aktyviau tai skelbti (oficialiuose darbo kalendoriuose, asmeninėse svetainėse ar svetainėje 

ManoSusitikimai.lt). 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

TILS sukūrė susitikimų viešinimo platformą ManoSusitikimai.lt ir susitikimų metu pristatė ją Seimo narių frakcijoms. 

Taip pat TILS atliko apžvalgą, kaip šiuo metu Seimo nariai viešina savo susitikimus darbo metu – kas trečias Seimo 

narys viešino, su kokių organizacijų atstovais ir registruotais lobistais susitiko Seimo pavasario sesijos metu. Daugiau: 

www.transparency.lt/kas-trecias-seimo-narys-skelbia-su-kuo-susitinka-darbo-metu.   

 

11. MANOSEIMAS.LT 

 

Trukmė: 2017 m. lapkritis – 2018 m. lapkritis 

Biudžetas: 2 200 EUR  

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Nyderlandų Karalystės ambasada 

 

Apie iniciatyvą 

Svetainė ManoSeimas.lt leidžia greitai ir paprastai sužinoti, kiek aktyviai Seimo nariai dalyvauja posėdžiuose ir 

balsavimuose, kaip aktyviai teikia teisės aktų projektus bei kiek šie pasiūlymai būna sėkmingi. Šiuos duomenis galima 

analizuoti atskirose Seimo frakcijose bei tarpusavyje lyginti visų Seimo frakcijų rodiklius. 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 metais buvo atliekami ManoSeimas.lt atnaujinimo darbai. Dėl metų pradžioje pasikeitusios LR Seimo svetainės 

(www.lrs.lt) skelbiamų duomenų struktūros buvo būtina atitinkamai perprogramuoti ManoSeimas.lt duomenų 

surinkimo ir apibendrinimo sistemas. Atliekant šiuos darbus, taip pat buvo atlikti pirminiai darbai siekiant integruoti 

ManoSeimas.lt ir parlamentarų susitikimų viešinimo platformą ManoSusitikimai.lt. 

 

12. NVO ATLASAS  

 

Trukmė: 2016 m. birželis – 2018 m. liepa 

Biudžetas: 1 728,96 EUR  

Finansavimo šaltinis: Kazickų šeimos fondas 

 

Apie iniciatyvą 

 „NVO atlasas“ – tai pirmasis nevyriausybinių organizacijų registras, kuriame galima greitai ir paprastai rasti bet kurią 

Lietuvoje registruotą VšĮ, asociaciją ar labdaros fondą, suprasti, kiek atskaitingai jie veikia, filtruoti organizacijas 

pagal veiklos sritis, miestus, savivaldybes ar atskaitingumą. „NVO atlasas“ leidžia sužinoti, kiek darbuotojų paprastai 

dirba NVO, kiek metų jos veikia. Gyventojai gali sužinoti, kokios pagalbos NVO reikia, kaip jie gali prisidėti prie 

dominančių NVO veiklos. Užsiregistravusios NVO gauna informaciją apie donorų kvietimus teikti paraiškas, apie 

NVO skirtus seminarus, gali ieškoti partnerių savo veikloms (daugiau informacijos: www.nvoatlasas.lt). 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

TILS toliau vystė NVO svetainę NVOatlasas.lt, kurioje per 2017 m. užsiregistravo dar 92 organizacijos.  

  

http://www.transparency.lt/kas-trecias-seimo-narys-skelbia-su-kuo-susitinka-darbo-metu
http://www.lrs.lt/
http://www.nvoatlasas.lt/
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Žemiau pateikiame TILS 2017 m. įgyvendintas iniciatyvas pagal paslaugų sutartis.  

 

1. „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ TARPTAUTINĖ SKAIDRUMO MOKYKLA 2017  

 

Trukmė: 2017 – 2018 m. 

Biudžetas: 69 889,23 EUR 

Finansavimo šaltinis: Labdaros ir paramos fondas „Forum SYD Baltika“, vasaros mokyklos dalyvių mokesčiai. 

 

Apie iniciatyvą 

Nuo 2010 metų TILS kasmet rengia tarptautinę „Transparency International“ skaidrumo mokyklą 

(www.transparencyschool.org), kurios tikslas – pasaulio jaunimo lyderiams suteikti daugiau žinių apie korupcijos 

reiškinį bei kokiais būdais jie gali didinti skaidrumą ir atskaitingumą savo valstybėse. 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 metais surengta aštuntoji Skaidrumo mokykla, į kurią atvyko 140 jaunimo lyderių iš beveik 70 pasaulio šalių. 

Savaitę trukusios mokyklos metu dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių lektorių paskaitų ir dalyvavo praktiniuose 

užsiėmimuose. Daugiau informacijos: www.transparencyschool.org. 

 

2. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS 

 

Trukmė: 2017 – 2018 m. 

Biudžetas: 41 673,04 EUR 

Finansavimo šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje 

 

Apie iniciatyvą 

Iniciatyvos tikslas – geriau suprasti, su kokiomis korupcijos rizikomis viešuosiuose pirkimuose susiduria didžiausios 

perkančiosios organizacijos Lietuvoje, ir seminarų metu ieškoti būdų, kaip šiuos iššūkius geriau suvaldyti.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

TILS pradėjo didžiausių perkančiųjų organizacijų analizę ir vertino, kokias su korupcija ir viešaisiais pirkimais 

susijusias rizikas jos išskiria savo antikorupcinėse programose ir jų įgyvendinimo planuose, kokią informaciją skelbia 

savo svetainėje, ką rodo Viešųjų pirkimų tarnybos atlikti didžiausių perkančiųjų pažeidimų vertinimai ir kt. Pradėti 

parengiamieji darbai seminarams 2018 m.  

 

3. INFRASTRUKTŪROS SKAIDRUMAS LIETUVOJE 

 

Trukmė: 2017 – 2018 m. 

Biudžetas: 13 851,49 EUR 

Finansavimo šaltinis: Construction Sector Transparency Initiative (CoST) 

 

Apie iniciatyvą 

Bendradarbiaujant su Construction Sector Transparency Initiative (CoST) TILS ėmėsi analizuoti Lietuvos investicijų 

į infrastruktūrą per valstybės investicijų programą (VIP) planavimą ir įgyvendinimą. Šios iniciatyvos tikslas – 

išsiaiškinti, kaip planuojami infrastruktūros projektai Lietuvoje ir kiek skaidriai jie įgyvendinami. Studiją planuojama 

viešinti 2018 metų viduryje. 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 m. TILS išanalizavo, kaip planuojami VIP projektai Lietuvoje ir su kokiomis rizikomis susiduriama. 

Pasinaudojus teise gauti informaciją TILS surinko duomenis apie 2007 – 2016 metų iš valstybės biudžeto VIP skirtas 

http://transparencyschool.org/
http://www.transparencyschool.org/
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lėšas, projektams keltus tikslius ir jų įgyvendinimą. Taip pat buvo atlikta teisinės bazės, nustatančios infrastruktūros 

projektų finansavimo paskyrimo, įgyvendinimo, atsiskaitymo ir stebėsenos taisykles, analizė. Taip pat atlikta didžioji 

dalis suplanuotų konfidencialių interviu su viešojo sektoriaus, teisėsaugos pareigūnų, stebėsenos institucijų bei 

pilietinių grupių atstovais. 

 

4. INTERNETINIO KURSO KŪRIMAS 

 

Trukmė: 2017 – 2018 m. 

Biudžetas: 10 582,16 EUR  

Finansavimo šaltinis: Small Media Foundation 

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas – sukurti maždaug 40 minučių trukmės interaktyvų mokymų modulį apie atvirus duomenis ir 

jų panaudojimą, siekiant daugiau skaidrumo ir atskaitingumo. Modulis bus skelbiamas advocacyassembly.org/en 

platformoje.    

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2017 metų pabaigoje sukurtas bendras kurso tikslų aprašymas ir parengta pirminė kurso struktūra. 

 

5.  „BALTOSIOS BANGOS“ NARIŲ SKAIDRUMAS 

 

Trukmė: 2016 – 2017 m. 

Biudžetas: 10 000 EUR 

Finansavimo šaltinis: Asociacija „Investors‘ Forum“ 

 

Apie iniciatyvą 

TILS siekė pritaikyti verslo skaidrumo standartą įmonėms, priklausančioms „Baltosios bangos“ iniciatyvai, bei 

įvertinti jų skaidrumą. Tyrimo metu buvo analizuojama, kokią informaciją apie save teikia įmonės, kiek viešai žinoma 

apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, dukterines ar asocijuotas įmones, finansus.  

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

Atlikus pirminį „Baltosios bangos“ narių skaidrumo vertinimą, buvo išanalizuota gauta informacija, o preliminarūs 

rezultatai nusiųsti įmonėms, taip jas skatinant pradėti viešinti tikslinę informaciją pagal TILS sudarytą skaidrumo 

vertinimo klausimyną. Po įmonių peržiūros rezultatai buvo tikslinami. Tyrimas leido įmones lyginti tarpusavyje ir 

joms pristatyti gerąsias praktikas, įmonėms išreiškus norą TILS atstovai jas konsultavo skaidrumo ir atskaitingumo 

klausimais.  

 

 

 

 

 

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas 

Sergejus Muravjovas 

 

 

 

 

Didžioji g. 5, LT-011228, Vilnius | +370 (5) 212 69 51 | info@transparency.lt | www.transparency.lt 

https://advocacyassembly.org/en/
mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt/
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Priedas Nr. 4: Įstaigos gautos projektinės lėšos, jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

išlaidų rūšis.  

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2017 

metus (žemiau nurodomos 

iniciatyvos) 

Per ataskaitinį 

laikotarpį 

pripažintos gautos 

lėšos (EUR) 

Išlaidų rūšys 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas/ Europos Komisija 

Sąžiningumo susitarimai 

77.822,60 

 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo 

išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

Šiaurės ministrų taryba 

Interesų konfliktų suvaldymas 

23.375,04 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas/ Europos Komisija 

Transparency Fellowship programa 

11.169,74 

 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Švedijos ambasada Lietuvoje / 

Švedijos institutas 

Politinė įtaka žiniasklaidoje 

10.244,85 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Siemens AG 

Privataus sektoriaus skaidrumas 

10.000,00 Darbo užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, 

dizaino ir programavimo išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas/ Europos Komisija 

Lobistinės veiklos skaidrumas 

7.171,39 Darbo užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, 

dizaino ir programavimo išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Vašingtono lietuvių profesionalų 

klubas 

Jaunimo sąžiningumo skatinimas 

3.372.08 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Adessium 

Foundation 

Pranešėjų apsaugos stiprinimas 

Lietuvoje 

3.231,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 
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Nyderlandų Karalystės ambasada 

ManoSusitikimai.lt 

2.300,00 Darbo užmokesčiai, dizaino ir programavimo 

darbai, projekto dalyvių kelionės, kitos projekto 

išlaidos. 

Nyderlandų Karalystės ambasada 

ManoSeimas.lt 

1.500,00 Dizaino, programavimo ir kitos projekto 

išlaidos.  

Prancūzijos Respublikos 

ambasada 

Jaunimo sąžiningumo skatinimas 

1.000,00 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, projekto 

dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Europos Komisija 

ANTICORRP projekto viešinimas 

900,00 

 

Dizaino, spaudos darbai, kitos projekto 

viešinimo išlaidos.  

Kazickų fondas 

NVO atlasas 

833,54 Darbo užmokesčiai, dizaino ir programavimo 

darbai, kitos projekto išlaidos. 

Šiaurės ministrų tarybos biuras 

Lietuvoje 

ManoSeimas.lt 

700,00 Programavimo išlaidos.  

 Iš viso: 153 620,24 EUR   

 


