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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.  

 

2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje detaliai pristatome 2015 metais įgyvendintus projektus bei svarbiausius savo pasiekimus. Šią 

ataskaitą sudaro: 

 

I. Svarbiausių TILS 2015 metų darbų santrauka ........................................................................................................................... 2 

II. Informacija apie organizaciją ........................................................................................................................................................ 3 

III.   2015 metais organizacijos veiklos rezultatų ataskaita ............................................................................................................... 4 

IV.   2015 metų organizacijos gautų lėšų ataskaita ............................................................................................................................. 6 

V. 2015 metais vykdytų projektų pristatymas; ................................................................................................................................ 9 

I. Svarbiausių TILS 2015 metų darbų santrauka 

Kviečiame susipažinti su svarbiausiais „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2015 metų darbais (priedas nr. 1). Juos 

taip pat galite rasti čia. 

 

 
Priedas nr. 1 

http://www.transparency.lt/svarbiausi-2015-metu-darbai/
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II. Informacija apie organizaciją 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS organizacinę struktūrą, strategininius 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 Lt 

2. Aurimas Perednis 2014-01-28 100 Lt 

3. Sergejus Muravjovas 2014-01-27 100 Lt 

Viso: 300 Lt 
ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI  
 

Darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2015 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;  
•  Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui; 
•  Antikorupciniam piliečių švietimui ir įgalinimui; 
•  Jaunimo sąžiningumo ir etiškumo skaitinimui bei jaunimo įtraukimui į sąžiningumo ir antikorupcines 

iniciatyvas. 

 
  

http://transparency.lt/apie-mus/struktura/
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III. 2015 metais organizacijos veiklos rezultatų ataskaita 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS veiklos rezultatų atsakaitą, kurioje galima pamatyti įstaigos pajamas, sąnaudas bei 

grynąjį veiklos rezultatą per 2015 metus.  

 

TILS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2015 METUS (EUR): 

 

Eil.nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
  

Ataskaitinio 
laikotarpio   

Praėjusio 
ataskaitinio 
laikotarpio 

  

I. PAJAMOS     289029 
  

313058   

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes     56875 
  

72660   

2. Finansavimo pajamos     220600 
  

235744   

2.1. 
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 
panaudojimo pajamos      

    
  

2.2. Kitos finansavimo pajamos     220600 
  

235744   

3. Kitos pajamos     11554 
  

4655   

II. SĄNAUDOS     271081 
  

294370   

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina     
    

  

2. Kitos sąnaudos     
    

  

3. Kompensuotos sąnaudos   ( 
 

) ( 
 

 

)  

4. Veiklos sąnaudos     271081 
  

294370   

4.1. Projektų vykdymo, renginių     79364 
  

129613   

4.2. Darbuotojų išlaikymo     110128 
  

94049   

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     36 
  

144   

4.4. Patalpų išlaikymo     10508 
  

11467   

4.5. Ryšių, pašto     22140 
  

5554   

4.6. Transporto išlaikymo, komandiruočių     34418 
  

8257   

4.7. 
Biuro išlaidos, buh. apsk., IT, konsultac. pasl., 

banko mok.     11517 
  

44626   

4.8. Kitos veiklos (valiutų keitimo nuostolis)     2970 
  

659   

4.9. Suteiktos labdaros, paramos     
    

  

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo     
    

  

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ     17948 

  
18688   

IV. PELNO MOKESTIS     
    

  

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     17948 
  

18688   

*Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių asmenų registrui 
dieną. 
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ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS 

 
2015 metais TILS ilgalaikio turto įsigijo. Įsigytas kompiuteris buvo pavogtas.  
2015 metais TILS ilgalaikio turto neperleido. 

 
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI 

 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis (kartu su VšĮ atskaitymais Sodrai) 110128 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 36 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 125599 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 34418 

5. Banko mokesčiai 900 

 Viso: 271081 

 
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS NE IŠ PROJEKTINIŲ LĖŠŲ 

 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 2061 

2. Kitos sąnaudos 48420 

 Viso: 50481 

 
DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR 
KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

 
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2015 metais buvo išmokėta 
34 531,50 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius (kartu su VšĮ atskaitymais Sodrai). 

 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS 
KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 
Tokių išmokų 2015 metais nebuvo. 

 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 
Tokių išmokų 2015 metais nebuvo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

IV. 2015 metų organizacijos gautų lėšų ataskaita 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2015 metus gautų įplaukų sąrašą. Priede nr. 3 (ataskaitos pabaigoje) 
galima pamatyti projektinių įplaukų detalizaciją – iš kokių donorų per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas 
finansavimas ir kokių veiklų įgyvendinimui jis gali būti panaudojamas.  Priede nr. 4 pateikiama informacija apie 
įstaigos lėšas ir jų pokytį nuo 2005 m.  

 

TILS 2015 M. SAUSIO 1 D. - 2015 GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS 
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  Įplaukos, 

EUR 

Procentinė 

dalis 

PROJEKTINĖS LĖŠOS 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas / EEE NVO programa        111.560,44     40,46% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Europos Komisija           29.450,00     10,68% 

Suomijos Respublikos ambasada Lietuvoje           20.000,00     7,25% 

„Transparency International“ Sekretoriatas          15.924,00     5,77% 

Konstanco universitetas / Europos Komisija          13.389,51     4,86% 

Švedijos ambasada Lietuvoje          10.406,38     3,77% 

Atviros visuomenės institutas (Open Society Institute)            4.544,63     1,65% 

Nyderlandų Karalystės ambasada           3.200,00     1,16% 

JAV ambasada Lietuvoje            2.518,26     0,91% 

Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje           1.500,00     0,54% 

Prancūzijos Respublikos ambasada            1.000,00     0,36% 

Viso projektinių lėšų:        213.493,22     77,42% 

  Įplaukos, 

EUR 

Procentinė 

dalis 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2015 

dalyvių mokesčiai 

         49.576,37     17,98% 

„Transparency International“ ES biuras            6.024,00     2,18% 

UAB „IC Baltic“ / LR Finansų ministerija           3.860,01     1,40% 

„Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius           1.005,09     0,36% 

VšĮ „Geros valios projektai“               465,00     0,17% 

Aukos (fizinių asmenų)               420,58     0,15% 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis               406,87     0,15% 

UAB „Idea Prima“              200,00     0,07% 

VšĮ „Socialinės integracijos projektai“              120,00     0,04% 

UAB „Farmacijos namai“              100,00     0,04% 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija                90,00     0,03% 

Viso neprojektinių lėšų:          62.267,92     22,58% 

Viso gauta lėšų:        275.761,14       

 
Priedas nr. 3 
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TILS GAUTOS LĖŠOS 2005 - 2015 M. 

 
Priedas nr. 4 

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

http://www.transparency.lt/atskaitingumas/
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V. 2015 metais vykdytų projektų pristatymas 
 

2015 metais TILS vykdė 16 projektų:  „Prabilk – piliečių įtraukimas į kovą su korupcija Europoje“; „Skaidrios Lietuvos link“; 

„NVO Atlasas“; „Transparency International“ tarptautinė skaidrumo mokykla 2015; „Lobistinės veiklos skaidrumas“; 

„ANTICORRP“; „Pranešėjų apsauga Lietuvoje“; „Transparency International“ Skaidrumo mokyklos dalyvių socialinės 

anterprenerystės skatinimas; „Kūrybinės dirbtuvės: socialinis dizainas sveikatos apsaugos sektoriuje“; „Socialinio dizaino 

priemonių pritaikymas sveikatos apsaugos sektoriuje“; „Manoseimas.lt“; „Jaunimo sąžiningumo skatinimas“; „Skaidrumas ir 

atskaitomybė: atvirų duomenų  panaudojimo studija“; „NVO mokymai „Think & Do Sessions“; „Atvirasteismas.lt“; 

„Jonvabaliai.lt“. 

Visus projektus TILS vykdė įgyvendindamas įstatuose nustatytus veiklos tikslus. 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome visus vykdytus projektus – jų trukmę, įgyvendimui skirtą biudžetą, finansavimo šaltinius, 

projektų aprašymus bei pagrindines šių projektų išdavas 2015 metais (projektų eiliškumas pateikiamas pagal biudžeto dydį): 

 

„PRABILK!” – 

PILIEČIŲ  
ĮTRAUKIMAS  
Į KOVĄ  
SU KORUPCIJA  
EUROPOJE 

 
Projekto trukmė: 2012 m. gruodis – 2015 m. gegužė 
Projekto biudžetas: 148 545,05 EUR 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą), TILS (10,5% kofinansavimas) 
 
Apie projektą 
Projektas buvo įgyvendinamas šešiose valstybėse, jo tikslas – sukurti įrankį, kuris leistų 
gyventojams lengvai pranešti apie galimus korupcijos atvejus ir gauti pirminę teisinę 
konsultaciją. Žmonių istorijos ir pasakojimai projekto įgyvendintojams leido geriau 
suprasti realias galimai korupcines situacijas, į kurias patenka gyventojai, ir ieškoti 
konkrečių būdų užkirsti joms kelią ateityje. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Buvo tęsiamos teisinės gyventojų konsultacijos telefonu ir per internetinę svetainę 
www.skaidrumolinija.lt, taip pat gyventojams lankantis TILS biure. Siekiant padidinti 
šios iniciatyvos žinomumą tarp gyventojų, kurie susidūrė su galimais korupcijos atvejais, 
per televiziją, internetu bei lauko reklamose buvo informuojama apie konsultacijų 
galimybę, svetainę „Skaidrumo linija“. Be to, TILS teikė pastabas įvairiems teisės aktų 
projektams, viešus pasiūlymus jų keitimui ir gerosioms praktikoms. 

 

SKAIDRIOS  

LIETUVOS 

LINK 

Projekto trukmė: 2014 m. sausio 2 d. – 2015 m. spalio 20 d.  
Projekto biudžetas: 132 198,78 EUR 

http://www.skaidrumolinija.lt/
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Finansavimo šaltinis: VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ kartu su VšĮ „OSF 
projektai“, TILS (5,05% kofinansavimas) 
 
Apie projektą 
Pagrindinis projekto „Skaidrios Lietuvos link“ tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės 
vaidmenį priimant sprendimus valstybėje, skatinti informuotos, aktyviai savo teise žinoti 
besinaudojančios ir atskaitingumo reikalaujančios visuomenės vystymąsi bei skatinti 
valstybės institucijų skaidrumą, atvirumą bei gerąjį valdymą. 
 
 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
TILS aktyviai dalyvavo teisėkūroje, rengė viešąsias konsultacijas dėl korupcijos 

mažinimo policijoje ir viešuosiuose pirkimuose, kartu su LR Sveikatos apsaugos 

ministerija, VTEK ir STT rengė antikorupcinius seminarus ligoninių vadovams ir vyr. 

gydytojams, teikė pasiūlymus Nacionalinei kovos su korupcija programai (NKKP), kartu 

su Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir koalicija „Galiu gyventi“ parengė pastabas dėl 

naujai formuojamos NVO Tarybos nuostatų, teikė pastabas LR Kultūros ministerijai dėl 

skaidrumo žiniasklaidoje. TILS taip pat įvertino 60 savivaldybių ir didžiausių 

savivaldybių valdomų įmonių atskaitingumą ir pateikė rekomendacijas, vedė 

antikorupcinius seminarus Vilniaus m., Vilniaus raj., Šalčininkų savivaldybių taryboms ir 

administracijų vadovams. TILS surengė 7 intensyvius praktinius seminarus apie 

informacijos prieinamumą ir duomenų analizę žurnalistams, žurnalistikos studentams ir 

viešojo sektoriaus atstovams. 

 

NVO  

ATLASAS 

Projekto trukmė: 2015 m. rugpjūčio 1 d. – 2016 m. balandžio 29 d.   
Projekto biudžetas: 88 845,67 EUR 
Finansavimo šaltinis: VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ kartu su VšĮ „OSF 
projektai“, TILS (5,05% kofinansavimas) 
 
Apie projektą 
„NVO Atlasas“ – tai pirmasis nevyriausybinių organizacijų registras, į kurį NVO bus 
kviečiamos užsiregistruoti pačios ir pradėti dar geriau pasakoti apie savo veiklas ir 
finansus. Registre bus 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“ leis sužinoti, 
kiek darbuotojų paprastai dirba NVO, kiek metų jos veikia. Gyventojai galės paprasčiau 
paaukoti arba prisidėti prie NVO veiklos. Be to, užsiregistravusios NVO gaus 
informaciją apie donorų kvietimus teikti paraiškas, apie NVO skirtus seminarus, galės 
paprasčiau ieškoti partnerių savo veikloms (daugiau informacijos: www.nvoatlasas.lt). 

 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Atlikta reprezentatyvi NVO atstovų apklausa, kuri parodė, kokios NVO veikia 

Lietuvoje, su kokiais iššūkiais susiduria, kiek aktyviai dalyvauja politinėje ir pilietinėje 

veikloje. Vyko konsultacijos dėl NVO apibrėžimo, pradėtas kurti savanoriškas NVO 

registras. 

 

www.nvoatlasas.lt
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„TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL“  
TARPTAUTINĖ     
SKAIDRUMO  
MOKYKLA  
2015 

 
Projekto trukmė: 2015 m. sausis – 2015 m. gruodis 
Projekto biudžetas: 73 786,13 EUR 
Finansavimo šaltinis: Suomijos ambasada Lietuvoje, Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada Lietuvoje, Lenkijos Ambasada Lietuvoje, „Transparency International“ 
Europos Sąjungos biuras, vasaros mokyklos dalyvių mokesčiai. 
 
Apie projektą 
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 projekto išdavos 2015 metais 
2015 metais surengta šeštoji Skaidrumo mokykla, į kurią atvyko 150 jaunimo lyderių iš 
beveik 60 pasaulio šalių. Savaitę trukusios mokyklos metu dalyviai klausėsi Lietuvos ir 
užsienio šalių lektorių paskaitų ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose apie korupcijos 
apraiškas viešajame ir privačiuose sektoriuose, korupcijos priežastis, pasekmes ir kitas 
skaidrumui bei kovai su korupcija svarbias temas (daugiau informacijos: 
www.transparencyschool.org). 
 

 

 

LOBISTINĖS  
VEIKLOS  
SKAIDRUMAS 

 
Projekto trukmė: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.  
Projekto biudžetas: 40 933, 17 EUR 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą), TILS (kofinansavimas 10%) 
 
Apie projektą 
Šio tarptautinio, kartu su 19 partnerių įvairiose šalyse įgyvendinamo projekto tikslas – 
skatinti skaidrumą ir gerąsias atskaitingumo praktikas lobistinės veiklos reguliavimo ir 
praktikos srityse. Įgyvendinant projektą siekiama gilintis į interesų konfliktų, apribojimų 
įsidarbinimui pasibaigus tarnybai viešajame sektoriuje taikymo problematiką, įtraukti į 
šių sprendimų paieškas kuo daugiau partnerių bei taip siekti didesnio atskaitingumo 
sprendimų priėmimo srityje tiek nacionaliniu, tiek ES mastu.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Toliau viešinti atliktų tyrimų rezultatai ir rekomendacijos dėl lobistinės veiklos 
reguliavimo, surengtas renginys su privataus sektoriaus atstovais, kurio metu 
„Investuotojų forumas“ pranešė apie naują savanorišką savo iniciatyvą viešinti visus 
teisės aktams pateiktus pasiūlymus savo interneto svetainėje. Parengta ir Europos 
Komisijai pateikta veiklų ataskaita. 

../../AppData/Local/www.transparencyschool.org
http://www.transparencyschool.org/
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ANTICORRP 
 
Projekto trukmė: 2015 m. gegužė – 2016 m. balandis 
Projekto biudžetas: 25 000 EUR 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą) 
 
Apie projektą 
ANTICORRP – tai plataus masto tyrimas, kuriuo siekiama ištirti veiksnius, skatinančius 

arba trukdančius įgyvendinti antikorupcinės politikos iniciatyvas. Tyrimas prasidėjęs 

2012 metais tęsis penkis metus. Per šį laikotarpį jo pagalba bus identifikuotos bendros 

pasaulinės korupcijos tendencijos bei išskirti geriausiai ir blogiausiai prieš korupciją 

kovojantys valdymo režimai.  

Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Po 2015 m. kovo mėnesį surengtų kūrybinių dirbtuvių TILS išplėtojo projekto planą ir 
pasiruošė jo įgyvendinimui. 2015 m. vyko pasiruošimo darbai: TILS aktyviai 
konsultavosi su socialinio dizaino, sociologijos ir elgesio ekonomikos ekspertais iš 
Lietuvos bei užsienio, siekdamas suprasti, kaip tinkamai ir efektyviai pritaikyti socialinio 
dizaino metodus, siekiant paveikti korupcijos/skaidrumo lygį gydymo įstaigose. Taip pat 
TILS aktyviai bendravo su gydymo įstaigomis Lietuvoje ir užmezgė partnerystę su 
Lazdynų poliklinika Vilniuje, kur bus įgyvendinamas socialinio dizaino eksperimentas. 
Kartu su socialinėmis dizainerėmis TILS surengė susitikimus su poliklinikos 
bendruomene, pasirinko praktinį ekperimento įgyvendinimo būdą, sudarė klausimynus 
Lazdynų poliklinikos gydytojams bei pacientams, siekiant kuo tiksliau pamatuoti 
eksperimento poveikį. 

 
 
 
 
 
PRANEŠĖJŲ  
APSAUGA  
LIETUVOJE 

 
Projekto trukmė: 2015 m. balandis – 2016 m. rugsėjis 
Projekto biudžetas: 16 155 EUR 
Finansavimo šaltinis: Adessium Foundation (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą) 
 
Apie projektą 
Šios iniciatyvos tikslas – prisidėti prie saugesnės aplinkos asmenims, pranešantiems apie 
galimus korupcijos atvejus savo darbo vietoje. TILS skatino viešojo sektoriaus 
institucijas peržiūrėti, kaip jos informuoja apie pranešimų kanalus savo tinklalapiuose, ir, 
tuo pačiu, peržiūrėti savo vidines tvarkas, numatančias, kaip priimami, saugomi ir 
sprendžiami gauti pranešimai.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
2015 m. TILS sureitingavo Lietuvos viešojo sektoriaus institucijas pagal tai, kaip detaliai 
ir atskaitingai jos informuoja apie jų taikomus saugumo standartus pranešimų kanalams, 
pagal šį indeksą parengė analizę ir gerosios praktikos rekomendacijas. Remiantis šia 
analize, TILS pradėjo organizuoti gerosios praktikos seminarus – diskusijas ir iki 2015 
metų pabaigos surengė 13 tokių renginių trylikoje Lietuvos savivaldybių. 
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„TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL“ 
SKAIDRUMO 
MOKYKLOS 
DALYVIŲ  
SOCIALINĖS  
ANTERPRENERYSTĖS  
SKATINIMAS 

 
Projekto trukmė: 2015 m. birželis – 2015 m. gruodis 
Projekto biudžetas: 9000 EUR 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
2015 m. liepos m. TILS kartu su partneriais „Tarptautine antikorupcijos konferencija“ 
paskelbė kasmetinį Socialinės anterprenerystės konkursą 2015 metų TILS Skaidrumo 
mokyklos dalyviams, kurio metu kvietė teikti paraiškas inovatyviems projektams, 
skirtiems kovai už skaidrumą ir atskaitingumą. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
TILS paskelbė paraiškų konkursą bei išrinko jo laimėtojus. Su laimėjusio projekto 
autoriais pradėjo bendravimą dėl projekto įgyvendinimo 2016 m. 
 Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti čia:   www.transparencyschool.org. 
 
 
 
 
 

SOCIALINIO 
DIZAINO 
PRIEMONIŲ 
PRITAIKYMAS  
SVEIKATOS  
APSAUGOS  
SEKTORIUJE 

 
Projekto trukmė: 2014 m. – 2015 m. 
Projekto biudžetas: 5 000 EUR 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 
Apie projektą 
Projekto tikslas – išbandyti socialinio dizaino priemonių pritaikomumą siekiant 
sumažinti smulkiąją korupciją sveikatos apsaugos sektoriuje Lietuvoje. Projekto 
komanda kurs socialinio dizaino intervencijas, kurias praktiškai pritaikys vienoje ar 
daugiau sveikatos apsaugos įstaigų Lietuvoje. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
TILS sukūrė partnerystę su Vilniaus dizaino kolegija, kurios studentai pristatė savo 
idėjas korupcijai mažinti sveikatos apsaugos sektoriuje. 2015 m. balandžio mėnesį buvo 
surengta ketvirtoji Lietuvos medicinos studentų asociacijos akcija „Geriausia padėka – 
Jūsų šypsena“, prie kurios prisijungė 55 gydymo įstaigos. Akcijos metu buvo surengti 
vieši Hipokrato priesaikos skaitymai trijose gydymo įstaigose Vilniuje ir Kaune, prie 
akcijos prisijungusios įstaigos savo aplinkoje išplatino plakatus bei lipdukus su 
Hipokrato priesaika ar jos ištraukomis.  
 

http://www.transparencyschool.org/
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KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS:  
SOCIALINIS DIZAINAS 
SVEIKATOS  
APSAUGOS 
SEKTORIUJE 

 
Projekto trukmė: 2015 m. balandžio 15 d. – 2015 m. balandžio 30 d.  
Projekto biudžetas: 3250 EUR 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą) 
 
Apie projektą 
Kūrybinės dirbtuvės – tai ANTICORRP tyrimo dalis. Šiomis dirbtuvėmis TILS siekė 
suburti socialinio dizaino, sociologijos, ekonomikos ir kitų sričių ekpertus ir išsigryninti 
idėjas, kurias būtų galima pritaikyti Lietuvos gydymo įstaigose.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Kūrybines dirbtuves TILS surengė 2015 m. kovo 19-20 d., kuriose dalyvavo 13 dalyvių 

iš Vokietijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos. Įvairių sričių ekspertai 

(sociologijos, dizaino, viešųjų ryšių, elgsenos ekonomikos ir kt.) aktyviai įsitraukę į 

kūrybinį procesą, bandant surasti būdą, kaip inovatyviai pristatyti korupcijos temą 

sveikatos apsaugos įstaigoms bei kaip pamatuoti pokytį. Kūrybinių dirbtuvių metu TILS 

surinko galimas projekto idėjas, suformavo pirminį projekto įgyvendinimo planą.  

 

MANOSEIMAS.LT 
 
 
Projekto trukmė: 2015 m. gruodis – 2016 m. rugsėjis 
Projekto biudžetas: 3200 EUR  
Finansavimo šaltinis: Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje 
 
Apie projektą 
Svetainėje www.manoseimas.lt galima greitai ir paprastai sužinoti Seimo narių 
biografijas, narystę komitetuose, kiek aktyviai jie dalyvauja posėdžiuose ir balsavimuose, 
kiek ir kokiomis temomis pasisako. Taip pat – kokius teisės aktų projektus siūlo, su 
kokiais Seimo nariais teikia siūlymus bei kiek jie būna sėkmingi. ManoSeimas.lt taip pat 
galima pamatyti, kokie asmenys (fiziniai ar juridiniai) Seime siekia įtakos. 
 
Nuo 2012 metų Seimo rinkimų laikotarpiu puslapyje veikia manoSeimas.lt politinių 
pažiūrų testas, leidžiantis gyventojams suprasti, su kokiais Seimo nariais ar frakcijomis 
sutaptų jų balsavimai visuomenei aktualiais klausimais, kurie buvo svarstyti Seimo 
darbotvarkėje. Nauja testo versija puslapyje pasirodys 2016 metų Seimo rinkimų 
laikotarpiu. (Daugiau informacijos: www.manoseimas.lt) 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
2015 metų rudenį puslapyje įdiegta nauja funkcija, leidžianti vartotojui lengvai pamatyti, 
kokie fiziniai ar juridiniai asmenys siekė įtakos Seime.  
2015 metų rudenį ir žiemą pradėti manoSeimas.lt svetainės atnaujinimo bei 2012-2016 

metų Seimo kadencijos politinių pažiūrų testo parengiamieji darbai. Vyko susitikimai su 

programuotojais, interneto svetainių dizaineriais, politologais. 

 

http://www.manoseimas.lt/
www.manoseimas.lt
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JAUNIMO  
SĄŽININGUMO  
SKATINIMAS 

 
Projekto trukmė: 2015 m. sausis – 2015 m. gruodis 
Projekto biudžetas: 3027,34 EUR 
Finansavimo šaltinis: Prancūzų institutas, Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje 
 
Apie projektą 
TILS jaunimo iniciatyva „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ siekia paskatinti Lietuvos 
jaunimą veikti skaidriai, etiškai ir sąžiningai. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Per 2015 metus „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ narių skaičius išaugo iki 104  mokyklų iš 
daugiau nei 64 Lietuvos miestų ir miestelių, o sąžiningumo mokyklų tinklo iniciatyvas 
palaikančių jaunųjų profesionalų – iki 39. Minėdamos Tarptautinę Antikorupcijos dieną 
2015 m. gruodžio 9-ąją pusė šimto mokyklų visoje Lietuvoje surengė viešus 
„Sąžiningumo deklaracijos“ skaitymus, taip pasižadėdamos svarbiausius sprendimus 
priimti bendru administracijos, mokytojų ir moksleivių sutarimu, nesukčiauti. (Daugiau 
informacijos: www.transparency.lt/saziningumo-mokyklu-tinklas). 

 
 
 
 
 

 
SKAIDRUMAS IR  
ATSKAITOMYBĖ:  
ATVIRŲ DUOMENŲ  
PANAUDOJIMO 
STUDIJA 

 
 
Projekto trukmė: 2015 m. rugpjūtis – 2015 m. gruodis 
Projekto biudžetas: 3000 EUR 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
Atvirų duomenų studija „Open Data to Fight Corruption. Case Study: Lithuania‘s 
Judiciary“ yra viena iš trijų „Transparency International“ Sekretoriato išleistų studijų 
apie geruosius pavyzdžius panaudojant atvirus duomenis kovoje su korupcija.  
 
Pagrindinės išdavos 2015 metais 
Atlikta atvirų duomenų politikos Lietuvoje analizė, detaliai aprašyta ir globaliai 
auditorijai pateikta Lietuvos teisingumo sektoriaus skaidrumo iniciatyva 
www.atvirasteismas.lt. Parengta atvirų duomenų galimybių studija Lietuvos teisingumo 
sektoriuje supažindino su atvirų duomenų politikos trūkumu mūsų šalyje. Taip pat joje 
detaliai analizuojami TILS sukurtoje platformoje www.atvirasteismas.lt panaudoti 
duomenys, įvertinamas duomenų išsamumas ir tikslumas. Kartu su „Transparency 
International“ Sekretoriato pagalba šios studijos spausdintinos versijos pasiekė kiekvieną 
Lietuvos teismą bei Nacionalinę teismų administraciją. 
 
 
 
 

www.transparency.lt/saziningumo-mokyklu-tinklas
http://www.atvirasteismas.lt/
http://www.atvirasteismas.lt/
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NVO MOKYMAI 
„THINK & DO SESSIONS”  

 
 
Projekto trukmė: 2014 m. rugpjūtis – 2015 m. liepa 
Projekto biudžetas: 3 126,00 USD / 2 339,82 EUR  
Finansavimo šaltinis: JAV ambasada Lietuvoje 
 
Apie projektą 
„Think & Do“ – tai TILS organizuojamų seminarų ciklas, nukreiptas į NVO gebėjimų 
stiprinimą strateginio planavimo, lėšų telkimo, žmogiškųjų resursų valdymo ir kt. sritis.  
 
Pagrindinės išdavos 2015 metais 
Pirmąjį seminarą TILS surengė 2015 m. birželio 25-26 d., kurį vedė Thomas Bryer – 
Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų valdymo centro Centrinės Floridos 
universitete direktorius. Mokymuose dalyvavo 19 nevyriausybinių organizacijų lyderių. 
Mokymų metu didelis dėmesys buvo skiriamas efektyviam šių įgūdžių pritaikymui 
praktikoje: efektyvaus laiko bei žmogiškųjų išteklių planavimo, aiškių projekto ar 
programos tikslų išsikėlimo bei progreso sekimo, efektyvaus asmeninės lyderystės bei 
koordinavimo savybių naudojimo, komandos motyvavimo, iškylančių konfliktų 
sprendimo, atsakingo augimo: naujų projektų plėtojimo bei rizikų valdymo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
ATVIRASTEISMAS.LT 
 

 
 
Projekto trukmė: 2014 m. lapkritis – 2015 m. rugsėjis 
Projekto biudžetas:  534,32 EUR 
Finansavimo šaltinis: individualūs aukotojai (aukok.lt) 
 
Apie projektą 
www.atvirasteismas.lt leidžia Lietuvos gyventojams lengvai suprasti, kaip dirba jų miesto 
teismai, ir greitai susipažinti su iki šiol neprieinamais teisėjų darbo rodikliais. Tokiu būdu 
siekiama atverti visuomenei Lietuvos teismus, kuriuos didžioji dauguma gyventojų vis 
dar laiko korumpuotais. 
 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2015 metais 
Bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, surinkti statistiniai duomenys 
buvo susisteminti ir paruošti integravimui į tinklalapį www.atvirasteismas.lt. Tai leido 
atlikti visus programavimo darbus ir 2015 m. rudenį paviešinti tinklalapį gyventojams. 
Naudojantis www.atvirasteismas.lt, lankytojai patys gali nagrinėti ir lyginti teismų ir 
teisėjų darbo krūvius, išsprendžiamų bylų skaičių, vidutinę bylų nagrinėjimo trukmę, 
teisėjų darbinę patirtį, teismų metinius biudžetus bei rasti visą reikiamą kontaktinę ir 
asmeninę informaciją apie juos dominančius teismus ir teisėjus. Nuo tinklalapio 
paleidimo 2015 m. rugsėjo menėsį jame jau apsilankė beveik 10000 unikalių lankytojų, 
kurie besidomėdami www.atvirasteismas.lt statistika vidutiniškai praleido po beveik 2 
minutes. 

www.atvirasteismas.lt
http://www.atvirasteismas.lt/
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JONVABALIAI.LT 
 

 
Apie projektą 
 
„Jonvabaliai“ – tai pirmoji savanoriška iniciatyva Europos Sąjungoje (ES), skatinanti 
projektų vykdytojus būti atviresnius visuomenei ir savarankiškai siekti didesnio 
skaidrumo. Prie šios  iniciatyvos prisijungę ES projektų vykdytojai nuo šiol atsiskaito ne 
tik įvairioms institucijoms, bet ir plačiajai visuomenei, o lėšų investavimo ir valdymo 
skaidrumu įsitikinti gali kiekvienas Lietuvos gyventojas svetainėje www.jonvabaliai.lt. 
TILS buvo atsakingas už rizikų analizę, deklaracijų dalyviams parengimą, svetainės 
sukūrimą bei vystymą.  
 
Šias paslaugas TILS pagal subtiekimo sutartį teikė uždarajai akcinei bendrovei „IC Baltic“.  
 
Pagrindinės išdavos 2015 metais 
TILS 2015 m. kartu su partneriais toliau palaikė ir vystė tinklo veiklas, prireikus, 
konsultuodavo projektų vykdytojus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas 

Sergejus Muravjovas 

Kontaktai:  

 
Didžioji g. 5 
LT-011228, Vilnius 
Tel:  +370 (5) 212 69 51 
Fax: +370 (5) 212 16 87 
El.paštas: info@transparency.lt 
www.transparency.lt, www.facebook.com/TILietuva  

www.jonvabaliai.lt
mailto:info@transparency.lt
http://www.transparency.lt/
http://www.facebook.com/TILietuva
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Priedas nr. 3: ĮSTAIGOS GAUTOS PROJEKTINĖS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS 

 
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2015 

metus (žemiau nurodomi projektai) 
Per ataskaitinį 

laikotarpį 
pripažintos gautos 

lėšos (EUR) 

Išlaidų rūšys 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas/ 
NVO programa Lietuvoje  (EEE 

finansinis mechanizmas)  
NVO atlasas 

63.968,88 
 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo išlaidos, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas/ 
NVO programa Lietuvoje  (EEE 

finansinis mechanizmas)  
Skaidrios Lietuvos link  

47.591,56 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo išlaidos, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 

maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 
Sekretoriatas / Europos Komisija 

ANTICORRP 

20.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto dalyvių 
kelionės, dizaino išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Suomijos Respublikos ambasada 
„Transparency International“ skaidrumo 

mokykla 2015 

15.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Konstanco universitetas / Europos 
Komisija 

Teisinės pagalbos centrai (ALAC) 

13.389,51 Projektinės veiklos pasibaigė 2012 m. Pervedama 
likusi suma pagal sutartį, EK atlikus paskutinį 

projekto auditą 

„Transparency International“ 
Sekretoriatas  

Pranešėjų apsaugos stiprinimas Lietuvoje  

12.924,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto dalyvių 

kelionės, kitos projekto išlaidos. 

Švedijos ambasada Lietuvoje 
Žiniasklaidos skaidrumas ir etika 

10.406,38 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, kitos projekto 

išlaidos. 

„Transparency International“ 
Sekretoriatas/ Europos Komisija 

Sąžiningumo susitarimai, pirmasis etapas 

6.200,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, sociologiniai tyrimai, kitos projekto 

išlaidos 

Suomijos Respublikos ambasada 
„Transparency International“ skaidrumo 

mokykla 2014 

5.000,00 
 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Atviros visuomenės institutas (angl. 
Open Society Institute)  

Kelionių išlaidoms padengti skirta  
parama 

4.544,63 Dalyvavimo įvairiose konferencijose ir  
seminaruose kaštai (kelionių bilietai, dienpinigiai,  

apgyvendinimas, dalyvio mokesčiai). 

„Transparency International“ 
Sekretoriatas / Europos Komisija 
ANTICORRP kūrybinės dirbtuvės 

3.250,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto dalyvių 
kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 
Sekretoriatas  

Skaidrumas ir atskaitomybė: atvirų duomenų 
panaudojimo studija 

3.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kitos išlaidos. 
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Nyderlandų Karalystės ambasada 
ManoSeimas.lt 

3.200,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, dizaino ir programavimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

JAV ambasada 
„Transparency International“ skaidrumo 

mokykla 2015 

1.348,61 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Lenkijos Respublikos ambasada 
Lietuvoje 

„Transparency International“ skaidrumo 
mokykla 2015 

1.500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Prancūzijos Respublikos ambasada 
Jaunimo sąžiningumo skatinimas 

1.000,00 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, projekto dalyvių 
kelionės, kitos projekto išlaidos. 

JAV ambasada 
„Transparency International“ skaidrumo 

mokykla 2014 

608,83 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

JAV ambasada 
NVO mokymai „Think&Do Sessions” 

560,82 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

 Iš viso*: 213 493,22 EUR   

 


