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APIE TILS

“Transparency International” Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos
Transparency International padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. birželio 6 d. Šiuo
metu TILS dirba trys etatiniai darbuotojai. TILS valdybą sudaro penki asmenys.
TILS bendrauja ir koordinuoja savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek su
nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.
TILS veiklos tikslas - pilietinių antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei organizavimas
Lietuvoje.
TILS uždaviniai:
- Formuoti ir skatinti piliečių sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai Lietuvoje
- Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją
- Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus korupcijos fenomeno analizei
- Rengti mokymo priemones bei švietimo programas, skirtas antikorupciniam ugdymui
TILS veiklos sritys:
- Viešojo sektoriaus valdymo tobulinimas
- Privataus sektoriaus atskaitingumo gerinimas
- Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimo vykdymas
- Pilietinių iniciatyvų kūrimas
- Tarptautinių atskaitomybės mechanizmų diegimas Lietuvoje
TILS teikiamos paslaugos:
- Antikorupcinis švietimas. TILS organizuoja ir skaito paskaitas įvairioms viešojo ir
privataus sektoriaus organizacijoms.
- Antikorupcinių programų kūrimas. TILS analizuoja konkrečias organizacijas ir siūlo
priemones, galinčias padidinti tų organizacijų integralumą.
- Sociologinių tyrimų organizavimas bei konsultavimas dėl jų. TILS rengė ar dalyvavo
rengiant per 30 sociologinių skaidrumo tyrimų.
- Viešojo ir privataus sektorių skaidrumo ir atskaitomybės analizės.
- Viešųjų ir privačiųjų institucijų veiklos efektyvumo tyrimai.
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TILS VEIKLA PAGAL SRITIS 2008 METAIS

VIEŠOJO SEKTORIAUS VALDYMO TOBULINIMAS

Pradėjome projektą „Geriausia praktika ir sąžiningumas viešuosiuose pirkimuose“,
organizuojamą „Transparency International“ Sekretoriato ir remiamą Europos Komisijos
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF).
Drauge su tarptautiniais partneriais įgyvendinome Slovakų viešojo valdymo instituto (Slovak
Governance Institute) projektą „Tinklo kūrimas struktūrinių fondų poveikiui ir skaidrumui
vertinti“, remiamą Savivaldos instituto (Local Government and Public Service Reform Initiative
- LGI).

PRIVATAUS SEKTORIAUS ATSKAITINGUMO GERINIMAS

Tęsėme ir užbaigėme Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo plėtos agentūros (SIDA) remiamą
projektą „Regioninio bendradarbiavimo ir sąmoningumo skatinimas tarptautiniams verslo
etikos instrumentams įdiegti”. Projekto tikslas – verslo etikos normų kūrimo bei įgyvendinimo
privačiame sektoriuje skatinimas.
Pradėjome „Lyginamąją Lietuvos, Latvijos ir Švedijos žiniasklaidos skaidrumo studiją“,
remiamą Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje (NORDEN).
Tęsėme ir užbaigėme „Statybų sektoriaus skaidrumo tyrimą“, remiamą „Inred“. „YIT
Kausta“, „Constructus“, „Eika“, „Realtus“ ir Dr. Virgaudo Juocevičiaus.
Užbaigėme projektą „NVO sektoriaus skaidrumo skatinimas“, remiamą Baltijos-Amerikos
partnerystės programos (BAPP).
Gavome paramos žiniasklaidos atskaitingumo iniciatyvų įgyvendinimui iš Jungtinių Valstijų
ambasados Lietuvoje.

LIETUVOS KORUPCIJOS ŽEMĖLAPIO TYRIMO VYKDYMAS
Vykdome projektą „Lietuvos Korupcijos žemėlapis 2008“, remiamą Nyderlandų Karalystės
Užsienio reikalų ministerijos.

-4-

TILS SUTEIKTOS PASLAUGOS
Slovakų viešojo valdymo institutui suteikėme techninę pagalbą ir atlikome studiją „Lietuvos
viešojo sektoriaus efektyvumo analizė“, kurį remią Jungtinės Karalystės Tarptautinio vystymosi
departamentas (Department for International Development – DFID).
Sukūrėme antikorupcinę programą „Atviros durys” LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūrai (APVA).
UAB „TNS Gallup“ teikėme konsultavimo paslaugas, susijusias su korupcijos lygio ir jos
dinamikos sociologiniu tyrimu „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2007“.
Suteikėme konsultavimo paslaugas „Ramboll Management A/S“ dėl projekto „Tolimesnis
antikorupcinių iniciatyvų skatinimas“ įgyvendinimo, kuris buvo vykdytas drauge su Specialiųjų
tyrimų tarnyba.
LR Krašto apsaugos ministerijos sistemos kariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams
skaitėme paskaitų ciklą „Korupcijos grėsmė: Korupcijos kontrolė. Antikorupcinė politika ir
kultūra“, taip prisidėdami prie antikorupcinio švietimo Lietuvoje.
Vykdydami antikorupcinį švietimą organizavome ir skaitėme paskaitas viešojoje įstaigoje
„Europos inovacijų projektai“, organizavome antikorupcinius mokymus Panevėžio miesto
savivaldybės darbuotojams.
Teikėme ekspertines išvadas viešajai įstaigai „Šiuolaikinių didaktikų centras“ dėl jų vykdomo
projekto „Atvira savivalda“.
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INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Atviros Lietuvos fondas, prisidėdamas prie TILS institucinių gebėjimų stiprinimo, 2004 ir 2005
metais skyrė netikslinės paramos TILS veiklai. 2008 metais gauta 78 202,47 litų dydžio suma.
Gavome vieną tūkstantį litų netikslinės paramos iš Romo Sakadolskio TILS veiklai ir
administracijos išlaikymui.
Baigėme Baltijos-Amerikos partnerystės programos remiamą iniciatyvą „TILS finansinio
stabilumo didinimas“ bei vykdėme projektą „Rezervo lėšų fondo plėtojimas“.
Gavome penkių tūkstančių litų dydžio netikslinės paramos iš UAB „Fermentas“.
Gavome šimto litų dydžio netikslinės paramos iš Birutės Jatautaitės TILS veiklai ir
administracijos išlaikymui.
Metų pabaigoje sudarėme terminuoto indėlio sutartį su SEB banku.
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PROJEKTŲ APRAŠYMAS
„Geriausia praktika ir sąžiningumas viešuosiuose pirkimuose“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:

Viešieji pirkimai
2008-2009 metai
Viso projekto biudžetas: 153 795.29 LTL; TILS vykdomo
projekto biudžetas: 31 237,34 LTL

Finansavimo šaltinis:

Europos Komisijos Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
(OLAF).

Projekto partneriai:

„Transparency International“ Sekretoriatas

Trumpas projekto aprašymas:

„Transparency International“ Sekretoriatas, siekdamas skatinti
antikorupcines iniciatyvas regioniniu mastu, vykdo projektą
„Kokybė ir sąžiningumas viešuosiuose pirkimuose“. Šio
projekto valstybės dalyvės – Bulgarija, Čekija, Lietuva ir
Slovakija. Projekto tikslas išplėsti šių valstybių valdžios
galimybes kovoti su korupcija visuose viešųjų pirkimų srityse,
tam, kad būtų apsaugoti visos Bendrijos finansiniai interesai.
Minėtam tikslui bus siekiama sukurti bendrą Europos tinklą,
kuris apimtų gerą valstybių praktiką viešųjų pirkimų srityje,
atsižvelgiant į skirtingų valstybių tradicijas.
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„Tinklo kūrimas struktūrinių fondų poveikiui ir skaidrumui vertinti“
Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Institucinis bendradarbiavimas
2008 metai
14 502,76 LTL

Savivaldos institutas (Local Government and Public Service
Reform Initiative)

Finansavimo šaltinis:

Slovakų viešosios politikos institutas (Slovak Governance
Institute – SGI)

Trumpas projekto aprašymas:

SGI drauge su kitais tarptautiniais partneriais: Praxis – Estija,
Providus – Latvija, Europeum – Čekija, CPS – CEU – Vengrija
bei „Transparency International“ Lietuvos skyriumi vykdė
projektą, skirtą ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo
monitoringo sistemos kūrimui. Šio projekto pagrindinis tikslas
– sumažinti neskaidraus struktūrinių fondų panaudojimo
rizikos faktorių, įtraukiant į šį procesą nepriklausomus
ekspertus bei pilietinę visuomenę ir užtikrinti nuolatinę
struktūrinių fondų panaudojimo stebėseną Vidurio ir Rytų
Europoje.
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“Regioninio bendradarbiavimo ir sąmoningumo skatinimas tarptautiniams verslo etikos
instrumentams įdiegti”

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:

Privataus sektoriaus atskaitomybė: verslo etikos instrumentų
skatinimas
2006 – 2008 m.
Viso projekto biudžetas: 97 010,71 LTL.
2008 metų biudžetas: 43 160 LTL

Finansavimo šaltinis:

Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo plėtos agentūra (SIDA)

Projekto partneriai:

„Transparency International“
Švedija

Trumpas projekto aprašymas:

„Transparency International“
Latvijos skyrius / DELNA

Tęsdami SIDA remiamą projektą “Regioninio bendradarbiavimo
ir sąmoningumo skatinimas tarptautinius verslo etikos
instrumentams įdiegti” toliau skatiname verslo etikos normų
kūrimą Lietuvoje ir Latvijoje.

2006 metais TILS kartu su Europos įmonių Teisingumo Koalicija
organizavo konferenciją tema „Kokios atsakomybės mes galime
reikalauti iš Lietuvos verslo?“
2007 metais išleistas pilotinis leidinys verslo etikos ir įmonių
socialinės atskaitomybės tema – „Verslo etikos kelrodė“,
kuriame yra surinkti tarptautinių ekspertų straipsniai apie verslo
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etiką, įmonių socialinę atsakomybę bei privataus sektoriaus
antikorupcines iniciatyvas. Projektas tapo puikia diskusijų su
privataus ir viešojo sektorių atstovais platforma. Jo dėka buvo
organizuota konferencija su farmacijos kompanijų, gydytojų,
sveikatos apsaugos ministerijos bei vartotojų atstovais, kuri tapo
pirmu žingsniu į tolimesnį skaidresnio gydytojų bei farmacininkų
bendradarbiavimo skatinimą.

2008 metais buvo atlikta fokusuota diskusija su septyniais
Lietuvos verslo lyderiais, kurios pagrindu buvo paruošta verslo
etikos studija. Šios studijos tikslas – pateikti išsamią Lietuvos
verslo lyderių požiūrio ir praktikos į etikos instrumentų,
egzistuojančių Lietuvoje, analizę.
Šiuo metu yra ruošiamas antrasis knygos „Verslo etikos
kelrodė“ leidimas.
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„Lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Švedijos žiniasklaidos atskaitingumo studija“
Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Privataus sektoriaus atskaitomybė: žiniasklaidos skaidrumas
2008 – 2009 m.
44 000 LTL

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (NORDEN)

Trumpas projekto aprašymas:

2008 metais pradėjome lyginamąjį žiniasklaidos atskaitingumo
tyrimą „Lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Švedijos žiniasklaidos
atskaitingumo studija“, remiamą Šiaurės ministrų tarybos biuro
Lietuvoje
Šio tyrimo tikslas – ištirti bei palyginti žiniasklaidos
atskaitingumą bei viešinti gerosios ir skaidrios žiniasklaidos
praktikos pavyzdžius Lietuvoje, Latvijoje ir Švedijoje.
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„Statybų sektoriaus skaidrumo tyrimas“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Privataus sektoriaus atskaitomybė: statybų sektoriaus
skaidrumas
2007 - 2008
46 000 LTL

„Eika“, „Inred“, „YIT Kausta“, „Realtus“

Projekto partneriai:

Dr. Virgaudas Juocevičius

Trumpas projekto aprašymas:

2007 metų gale buvo pradėtas “Statybų sektoriaus skaidrumo
tyrimas”, kurį rėmė statybų bendrovės “Inred”, “YIT Kausta”,
“Constructus”, “Eika” bei “Realtus”.Tyrimo tikslas - atskleisti
Lietuvos gyventojų bei statybų ir projektavimo veikla
užsiimančių verslo įmonių atstovų nuostatas statybų
sektoriaus skaidrumo atžvilgiu. Tyrimas susidėjo iš dviejų
dalių: atsitiktinė tikimybinė penkių didžiųjų Lietuvos miestų
gyventojų apklausa bei atsitiktinė tikimybinė kompetentingų
nekilnojamojo turto, statybų sektoriaus ir projektavimo verslo
įmonių atstovų apklausa.

2008 metais TILS paskelbė „Statybų sektoriaus skaidrumo
tyrimo“ rezultatus, kuriems aptarti bei pristatyti buvo surengta
konferencija, kurios pagrindiniu pranešėju buvo „Transparency
International“ statybų sektoriaus skaidrumo ekspertas Neill
Stansbury.
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„NVO sektoriaus skaidrumo skatinimas“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Privataus sektoriaus atskaitomybė: NVO atsakomybė ir
skaidrumas
2007 – 2008 metai
90 973,78 LTL (pinigai gauti 2007 metais)

Baltijos – Amerikos partnerystės programa (BAPP)

Trumpas projekto aprašymas:

2007 metais TILS kartu su TNS Gallup telefonu apklausė 600
nevyriausybinių organizacijų pagal TILS sukurtą klausimyną.
Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos NVO skaidrumą: kaip jį
vertina pačios NVO, su kokiomis problemomis jos susiduria
bei kaip bando jas spręsti.

2008 metais atliktos apklausos bei tyrimų pagrindu TILS
drauge su BAPP išleido „NVO skaidrumo pradžiamokslį“. Šio
leidinio tikslas – supažindinti nevyriausybinių organizacijų ir
visuomenės atstovus su pasauline ir Lietuvos NVO
atskaitingumo raida, būkle, iššūkiais bei jų sprendimo būdais.
Šiame leidinyje pateiktų metodų taikymas gali padėti NVO
veikti efektyviai, atskaitingai ir skaidriai, o visuomenei suprasti,
ko iš NVO reikalauti.
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„Lietuvos korupcijos žemėlapis 2008“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimas
2008 – 2009 metai
221 648 LTL

Nyderlandų Karalystės
Užsienio reikalų ministerija

Projekto partneriai:

Tyrimų kompanijos: UAB „TNS GAllup“, UAB „ VISEO“, UAB
„Vilmorus“.

Trumpas projekto
aprašymas:

Lietuvos korupcijos žemėlapis yra eilę metų vykdomas TILS
pradėtas tyrimas, kurio tikslas yra atlikti korupcijos vertinimo ir
paplitimo Lietuvoje stebėseną.

2008 metais buvo kuriami tyrimo instrumentai: vyko fokusuotos
diskusijos su valstybės tarnautojais, verslo įmonių atstovais,
specialistais bei ekspertais korupcijos srityje, kurių pagrindu
buvo vykdomos gyventojų, valstybės tarnautojų bei įmonių
vadovų apklausos.

TILS metų pabaigoje analizuos atliktų tyrimų rezultatus. Šie
rezultatai bus pristatyti visuomenei 2009 metais.
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„Rezervo lėšų fondo plėtojimas“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:

Institucinė parama
2007 – 2008 metai
Viso projekto biudžetas: 38 227,50 LTL
2008 metų biudžetas: 11972,50 LTL

Finansavimo šaltinis:

Baltijos – Amerikos partnerystės programa (BAPP)

Trumpas projekto aprašymas:

TILS vykdė projektą „Rezervo lėšų fondo plėtojimas“, remiamą
Baltijos - Amerikos partnerystės programos.

2007 metais TILS dalyvavo Baltijos – Amerikos partnerystės
programos skelbtame rezervo lėšų konkurse. Gautos
rezervinio fondo lėšos suteikė TILS strateginę manevrų laisvę
vykdant savo neprojektinę veiklą advokatavimo ir viešosios
politikos srityse, reikalaujančiose didesnio pilietinės
visuomenės dėmesio. Rezervo fondo lėšos padidino
galimybes užtikrinti konkrečių iniciatyvų tęstinumą bei veiklos
efektyvumą. Taip pat gautos rezervo lėšos leido organizacijai
plėstis ir padidinti darbuotojų skaičių.

2008 metais TILS sudarė terminuoto indelio sutartį su DnB
NORD banku. Pasibaigus indėlio sutarčiai, gavome 682,82
LTL
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„Lietuvos viešojo sektoriaus efektyvumo analizė“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Institucinis bendradarbiavimas
2008 metai
5 400 DBP – 23 474 LTL

Jungtinės Karalystės Tarptautinio vystymosi departamentas
(UK-Department for International Development – DFID)

Projekto partneriai:

Slovakų viešosios politikos institutas (Slovak Governance
Institute – SGI)

Trumpas projekto aprašymas:

SGI vykdomas projektas „Kosovas: ministerijų funkcinė
apžvalga ir institucinis planavimas“ skirtas efektyvių valdymo
institucijų kūrimui Kosove, pagal egzistuojančius pavyzdžius.
TILS tęsdamas sėkmingą bendradarbiavimą su SGI padėjo
įgyvendinti vieną iš minėto projekto etapų – funkcinę bei
institucinę Lietuvos viešo administravimo institucijų funkcijų
analizę.

- 16 -

Antikorupcinė programa „Atviros durys“

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Institucinė parama
2007 - 2008
39 842, 70 Lt

Aplinkos projektų valdymo agentūra

Trumpas projekto aprašymas:

TILS 2007 m. spalio – 2007 m. gruodžio mėnesiais atliko
Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) veiklos
bei veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę skaidrumo ir
patikimumo didinimo (antikorupciniu) požiūriu analizę.
Analizės metu buvo išnagrinėta „fokusuotų diskusijų“ metu iš
agentūros darbuotojų surinkta informacija, APVA veiklą
reglamentuojantys vidiniai teisės aktai, internetinio APVA
tinklalapio apva.lt informacija, duomenys, gauti anketuojant
APVA darbuotojus, duomenys, gauti analizuojant 2006 metais
Nacionalinės plėtros instituto atliktą APVA „Vidaus tvarkų
vertinimą“, bei duomenys, gauti analizuojant 2006 metų
Valstybės kontrolės atliktų APVA veiklos patikrinimų
medžiagą.

2008 metais, remiantis surinktais duomenimis, buvo sudaryta
APVA antikorupcinė programa “Atviros durys”, kurioje
nustatytos korupcijos pasireiškimo Agentūroje tikimybės sritys
bei numatytos korupcijos prevencijos priemonės taip pat
skiriamas dėmesys APVA darbuotojų motyvavimui ir etikos
priežiūros sistemos kūrimui.
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Antikorupcinių paskaitų ciklas Krašto apsaugos ministerijai

Prioritetinė veiklos sritis:
Projekto trukmė:
Projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinis:

Antikorupcinis švietimas
2008 metų gegužė – birželis
5 687,50 LTL

LR Krašto apsaugos ministerija

Trumpas projekto aprašymas:

Skaitėme paskaitas KAM karininkams, valstybės tarnautojams
bei darbuotojams korupcijos prevencijos temomis „Korupcijos
grėsmė: Korupcijos kontrolė. Antikorupcinė politika ir kultūra“.
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TILS RĖMĖJAI: NETIKSLINĖ PARAMA1
•

TILS veiklai vykdyti gavome 78202,47 litų netikslinės paramos iš Atviros Lietuvos fondo.
Parama TILS suteikta pagal 2004 m. ir 2005 m. fondo vykdytas programas.

•

TILS veiklai vykdyti bei organizacijos administravimui gavome vieną tūkstantį litų
netikslinės paramos iš Romo Sakadolskio.

•

JAV Ambasada Lietuvoje skyrė dešimties tūkstančių JAV dolerių dydžio paramą, skirtą
Lietuvos NVO sektoriaus atskaitingumo stiprinimui Lietuvoje.

•

Gavome penkių tūkstančių litų dydžio netiesioginės paramos iš UAB „Fermentas“.

•

Gavome vieno šimto litų dydžio netikslinės paramos iš Birutės Jatautaitės.

1

Netikslinė parama yra skiriama ne konkretaus projekto, bet visai, organizacijos įstatuose numatytai veiklai
vykdyti.
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TILS LEIDINIAI
NVO skaidrumo pradžiamokslio tikslas –
supažindinti nevyriausybinių organizacijų
ir visuomenės atstovus su pasauline ir
Lietuvos NVO atskaitingumo raida,
būkle, iššūkiais bei jų sprendimo būdais.
Knyga skirta jau veikiančioms ir tik
pradedančioms
organizacijoms
bei
visiems besidomintiems visuomenine
veikla. Čia pateiktais analizių, apžvalgų ir
gerosios praktikos pavyzdžiais siekiama
padėti Lietuvos pilietinės visuomenės
atstovams geriau suvokti skaidrumo ir
atskaitingumo
reikalavimų prigimtį,
pasidalyti pasaulio ir vietos patirtimi,
įgyvendinant šiuos siekius kasdieniame
darbe.
Knygos antrą dalį sudaro tarptautinių ir
nacionalinių organizacijų parengtos
gairės, kurios galėtų tapti atspirties
tašku, kuriant nevyriausybines
organizacijos vidaus ir atskaitingumo
struktūras
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TILS GAUTOS LĖŠOS
2008 01 01 - 2008 12 31

Lėšų šaltinis
Nyderlandų Karalystės Užsienio reikalų ministerija
Atviros Lietuvos fondas (ALF)
Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo plėtos agentūra (SIDA)
LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)
Šiaurės Ministru Tarybos biuras Lietuvoje (NORDEN)
JAV Ambasada Lietuvoje
Slovakų viešojo valdymo institutas (SGI/DFID)
UAB „Eika”
„Transparency International“ Sekretoriatas (OLAF)
Slovakų viešojo valdymo institutas (SGI/LGI)
UAB „TNS Gallup“
UAB „Inred”
Baltijos - Amerikos partnerystės programa (BAPP)
AB „YIT KAUSTA”
Rambol Management A/S
LR Krašto apsaugos ministerija
UAB „Realtus“
UAB „Fermentas“
R. Sakadolskis
2% GMP
Panevėžio miesto savivaldybė
Terminuoto indelio palūkanos (TILS rezervo lėšos)
VšĮ „Europos inovacijų projektai“
VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras”
B. Jatautaitė
Iš viso 2008 metais TILS gavo
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Suma, Lt
177318,40
78202,47
43160,00
39842,70
29325,00
25650,00
23474,00
20000,00
18633,79
14501,76
14000,00
12000,00
11972,50
9000,00
7250,88
5687,50
5000,00
5000,00
1000,00
889,45
700,00
682,82
300,00
299,24
100,00
543990,51

TILS GAUTOS LĖŠOS (II)

VšĮ "Europos inovacijų
projektai“
0,1%

UAB "Realtus“
1%

VšĮ "Šiuolaikinių didaktikų
centras"
0,04%

AB “YIT KAUSTA”
2%
UAB “Inred”
2%

Indėlio palūkanos (DnB
NORD)
0,1%

UAB “Eika”
4%
UAB "Fermentas"
1%

"Transparency International“
Sekretoriatas (OLAF)
3%

Fizinių asmenų parama
0,4%
"Transparency International"
Švedija (SIDA)
8%

Slovakų viešojo valdymo
institutas (LGI ir DFID)
7%

ALF
14%

Ramboll Management A/S
1%

BAPP
2%

UAB „TNS Gallup“
3%

NORDEN
5%
Panevėžio miesto
savivaldybė
0,1%

APVA
7%

LR Krašto apsaugos
ministerija
1%
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JAV Ambasada Lietuvoje
5%

Nyderlandų Karalystės
Užsienio reikalų ministerija
33%

TILS GAUTŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI

Indėlio palūkanos
0,1%

Juridinių asmenų parama
1%
Fizinių asmenų parama
0,4%

Privataus sektoriaus
projektų partneriai
12%

Valstybės įstaigos
8%

Užsienio valstybių įstaigos
38%

NVO
18%

Fondai
23%

TILS VEIKLA: TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ PROJEKTŲ SANTYKIS

Tarptautinės paslaugos
4%

Tarptautiniai projektai
20%

Nacionaliniai projektai
63%

Nacionalinės paslaugos
13%
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