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2012 05 21  
 
Įstaigos dalininkai  
 
Viešoji įstaiga „Transparency International“ (toliau – TILS) įregistruota 2000 m. 
 

 Dalininkas Įnašas 2011-12-31 Įnašas 2010-12-31 

1. VšĮ Atviros Lietuvos fondas 100 Lt 100 Lt 

 Viso: 100 Lt 100 Lt 

 
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. birţelio 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 pobūdţio informaciją; 

 
Siekiame: 
 
• Kad Lietuva įgyvendintų Junginių Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimus;  
• Kad būtų uţtikrinta 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: 
 
• Ţiniasklaidos skaidrumui;  
• Viešųjų  finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui; 
• Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui;  
•  Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui; 
•  Antikorupciniam is skaidrumo piliečių švietimui ir įgalinimui 
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•  Jaunimo sąţiningumo ir etiškumo skaitinimui bei jaunimo ir įtraukimui į sąţiningumo ir antikorupcines 

iniciatyvas. 

TILS veiklos rezultatų ataskaita už 2011 metus: 

 

Eil.nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
  

Ataskaitinio 
laikotarpio 

    
 Praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio  

  

I. PAJAMOS     68405   13597   

1. Pajamos uţ suteiktas paslaugas, parduotas prekes     61391   5838   

2. Finansavimo pajamos           

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudţeto panaudojimo pajamos            

2.2. Kitos finansavimo pajamos           

3. Kitos pajamos     7014   7759   

II. SĄNAUDOS     68103   9663   

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina           

2. Kitos sąnaudos           

3. Kompensuotos sąnaudos   ( 623386 ) ( 454600 
 
)  

4. Veiklos sąnaudos     691489   464263   

4.1. Projektų vykdymo, renginių     245530   134652   

4.2. Darbuotojų išlaikymo     256105   193966   

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     1009   764   

4.4. Patalpų išlaikymo     27410   25395   

4.5. Ryšių, pašto     11562   9220   

4.6. Transporto išlaikymo, komandiruočių     104941   70603   

4.7. Biuro išlaidos, buh. apsk., IT, konsultac. pasl., banko mok.     21062   20000   

4.8. Kitos veiklos (valiutų keitimo nuostolis)     23869   9663   

4.9. Suteiktos labdaros, paramos           

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo           

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ     302   3934   

IV. PELNO MOKESTIS           

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     302   3934   

 
 
Įstaigos darbuotojai  
 
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2010 m. gruodţio 31 dieną buvo 5, paskutinę 

ataskaitinio laikotarpio 2011 m. gruodţio 31 dieną buvo 7 darbuotojai.  
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Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 
 

 
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 

2011 metus 

 
Per ataskaitinį 

laikotarpį pripažintos 
gautos lėšos 

 
Išlaidų rūšys 

„Microsoft“ parama 
programine įranga 

113319,69 
Programinė įranga, licencijos 

TI-Sekretoriatas (Lietuvos 
atsparumo korupcijai tyrimas), 
(EK) 53674,74 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai, konferencijų paketai, spausdinimas, 
autoriniai atlyginimai tyrėjams, vertimas bei 
redagavimo ir maketavimo išlaidos, kitos 
projekto išlaidos 

Konstanco universitetas / 
Europos Komisija 
(Advokatavimo ir teisinės 
pagalbos centras) 

47172,81 

Personalo išlaidos, projekto valdymo išlaidos, 
kitos projekto išlaidos 

Juodosios jūros regioninio 
bendradarbiavimo fondas 
(„Transparency International“ 
antikorupcinė vasaros mokykla 
2011) 

47016,11 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos 

Suomijos Ambasada 
(„Transparency International“ 
antikorupcinė vasaros mokykla 
2011) 

37946,27 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos 

JAV ambasada  
(„Transparency International“ 
antikorupcinė vasaros mokykla 
2011) 

37515,00 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos. 

Partnerystės skaidrumo fondas 
(Pranešėjų apsaugos gerinimas 
Lietuvoje) 

26814,80 

Darbo uţmokesčiai, advokatavimo veikla 
(projekto tinklapio vystymas, konferencijos 
organizavimo išlaidos, „karštųjų linijų“ tyrimo 
atlikimas, dokumentinių filmų festivalio 
organizavimo išlaidos, meninių filmų festivalio 
organizavimo išlaidos, plakatų „Geras ţmogus“ 
serija), kitos projekto išlaidos (nuoma, telefonas, 
internetas, komunalinės, buhalterinės paslaugos) 

Šiaurės Ministrų Tarybos biuras 
Vilniuje („Transparency 
International“ antikorupcinė 
vasaros mokykla 2011) 

25500,00 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos. 

TI-Sekretoriatas /Europos 
Komisija (Senaties termino 
taikymas Europos Sąjungoje) 

24377,80 

Darbo uţmokesčiai, konferencijos organizavimo 
išlaidos, nacionalinės studijos vertimo išlaidos, 
atlyginimas tyrėjui, buhalterinės išlaidos, kitos 
projekto išlaidos 

Atviros visuomenės institutas 
(Mano valstybės iniciatyva) 

20716,80 
Atlyginimai, IT vadyba, projekto administracinės 
išlaidos, serverio ir domeno išlaidos  
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JAV ambasada  
(Skaidrumo dirbtuvės 2011) 12505,00 

Administracinės išlaidos, darbo uţmokesčiai, 
kanceliarinės prekės, projekto dalyvių kelionės, 
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos 

„Fresh media“ 
9317,00 

Parama atviruko „Korumpuotas vyriškis ieško 
darbo“ gamybai. Padengta apie 88% spaudos ir 
platinimo išlaidų. 

Prancūzijos Ambasada 
(Jaunimo sąţiningumo 
skatinimas mokyklose) 

8620,69 
Projekto administracinės išlaidos, atlyginimai, 
kelionių į mokyklas išlaidos, vizualinių medţiagų 
(plakatų) rengimas  

Britų Ambasada (Informacijos 
prieinamumas kaip piliečių 
įgalinimo priemonė) 

 

7650,00 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai, sociologiniai tyrimai, dizaino darbai 
ir viešinimo išlaidos (laikraštyje „15min“), 
konferencijos organizavimo išlaidos 

Nyderlandų Ambasada 
(Lietuvos jaunimo skaidrumo ir 
atskaitingumo skatinimas 

 

7596,00 

Darbo uţmokestis, sociologiniai tyrimai, 
konferencijos organizavimo išlaidos 

Juntinių Tautų vystymo 
programa (Tarptautinės 
antikorupcijos dienos 
minėjimas) 

5230,00 

„Vokų peticijos“ (www.vokupeticija.lt) rengimo 
ir vokų eisenos organizavimo išlaidos (kostiumai, 
tinklapio kūrimas) 

Danijos Ambasada (Viešųjų 
pirkimų skaidrumo tyrimas) 

5000,00 
Projekto administracinės išlaidos, darbo 
uţmokesčiai 

Norvegijos Ambasada 
(Mokomasis vizitas pranešėjų 
apsaugos reguliavimo ir 
praktinio veikimo klausimais 
Norvegijoje) 

2500,00 

Kelionės į Oslą ir atgal išlaidos, apgyvendinimo 
ir maitinimo išlaidos 

TI-Sekretoriatas ("Transparency 
International" kontaktinės 
grupės Baltarusijoje institucinių 
gebėjimų stiprinimo darbo 
vizitas Vilniuje) 

1254,06 

Projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, TILS projektų 
koordinatoriaus darbo uţmokesčio dalis 

Mūsų Fondas 1000,00 www.ParašykJiems.lt viešinimas 

Kitas finansavimas, 2 proc. 361,60 Projektų vykdymo išlaidos 

Nacionalinis fondas 
demokratijai  (Nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimo 
gebėjimų stiprinimas 
Armėnijoje) 

19,48 

Pervedamas valiutų skirtumas 

      Iš viso: 495107,85  

 
 

http://www.parašykjiems.lt/
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Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus 
 
2011 metais TILS įsigijo ilgalaikio turto:  

1. Kompiuteris DELL Inspiron N5110, kaina 2000 Lt. 
 
2011 metais TILS ilgalaikio turto neperleido. 
 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 
 

 Sąnaudos Suma, Lt 

1. Darbo uţmokestis 256105 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1009 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 284502 

4. Komandiruočių ir programų/projektų dalyvių kelionių išlaidų 
kompensavimas 

104941 

5. Banko mokesčiai 2191 

6. Kitos išlaidos 18871 

7. Kitos programų ir projektų vykdymo išlaidos 23870 

 Viso: 691489 

 
Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų 
 

 Sąnaudos Suma, Lt 

1. Darbo uţmokestis 4609 

2. Kitos sąnaudos 56336 

 Viso: 60945 

 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 
viešosios įstaigos vadovo išmokoms 
 
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2011 metais buvo išmokėta 
106426,41 Lt, įskaitant visus mokesčius. 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių 
organų narių išmokoms 
 
Tokių išmokų 2011 metais nebuvo. 
 
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
 
Tokių išmokų 2011 metais nebuvo. 
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Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus 
 

 

Projekto trukmė:  2010 – 2011 m. 
Projekto biudžetas:  36 144 USD 
Finansavimo šaltinis: Nacionalinis fondas demokratijai  (NED) 
 
Apie projektą 
 
Šį projektą TILS kartu su “Transparency International” (TI) Armėnijos skyriumi pradėjo 2009 metų rugsėjį. Jo 
metu buvo sukurta bendradarbiavimo struktūra, leidţianti perduoti geriausias nevyriausybinių organizacijų 
veiklos praktikas Armėnijos nevyriausybinėms organizacijoms taip stiprintant jų gebėjimus dalyvauti viešojoje 
politikoje. Vienas iš projekto tikslų buvo parengti vadovą nevyriausybinėms organizacijoms apie dalyvavimą 
viešojoje politikoje, kuris galėtų būti naudojamas tolesnėje TI veikloje. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Vykdant šį projektą 2010 m. kovo pabaigoje buvo suorganizuotas susitikimas – mokymai, kuriuose dalyvavo 
TILS ir Armėnijos nevyriausybinių organizacijų atstovai. Taip pat pradėta rengti NVO gebėjimų stiprinimo 
studija, vizualinės priemonės apie NVO skaidrumą. 2011 m. baigta rengti NVO gebėjimų stiprinimo studija, 
patobulintos ir suredaguotos parengtos vizualinės priemonės apie NVO skaidrumą. 
 

 

Projekto trukmė:  2010 m. liepa – 2011 m. lapkritis 
Projekto biudžetas:  58 322 USD  
Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės institutas 

Apie projektą 
 
2011 metais buvo tęsiama 2009 metais pradėta TILS iniciatyva "Ţurnalistų pusryčiai", kurios tikslas - 
ţiniasklaidos skaidrumo ir atskaitingumo skatinimas. Iniciatyva siekiama toliau kurti diskusijų, dalijimosi 
"gerosiomis patirtimis" ir praktinio mokymosi platformą. Toliau organizuojami susitikimai-diskusijos su 
ţiniasklaidos ekspertais iš uţsienio, pradėta rengti intensyvius mokymai ţurnalistams. 
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Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
2011 metais TILS surengė 12 diskusijų su ţurnalistais ir ţurnalistikos studentais Vilniuje, 2 diskusijas Kaune, 
tris mokymus, vieną apvaliojo stalo diskusiją apie etikos kodeksus redakcijose, vieną seminarą ir tris filmo 
perţiūras bei diskusijas po jų.  
 
“Ţurnalistų pusryčių” mokymus ir diskusijas 2011 m. vedė: Anatoly Verbin, buvęs „Reuters“ ţurnalistas; Attila 
Mong, Vengrų tiriamosios ţurnalistikos atstovas, radijo iniciatyvos “Minutė tylos” autorius; Aidan White, buvęs 
Tarptautinės Ţurnalistų federacijos vadovas; Toby Murcott, BBC mokslo ţurnalistas, dėstytojas (London City 
Universitete) bei kiti. 

 

 

Projekto trukmė:  2010 m. spalis – 2012 m. spalis 
Projekto biudžetas:  63 483,31 EUR (219 195,17 LTL) 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą) 
 
Apie projektą 
 
Tai regioninio projekto "Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos atsparumo korupcijai sistemų 
projektas", kuriame dalyvauja 25 Europos valstybės, dalis. Visą projektą koordinuoja "Transpararency 
International" sekretoriatas, projekto dalį Lietuvoje – TILS. 
 
Projektu siekiama įvertinti, kaip nacionalinė atsparumo korupcijai sistema veikia projekte dalyvaujančiose šalyse 
bei kokios priemonės pagerintų jų veikimą. Pirmaisiais projekto metais TILS parengė Lietuvos nacionalinės 
atsparumo korupcijai sistemos tyrimą, kuriame  analizuotas pagrindinių valstybinių institucijų ir valdţios 
sektorių skaidrumas, atskaitingumas, juose veikiantys etikos mechanizmai. Studijoje taip pat pateikiamos 
rekomendacijos antikorupcinėms reformoms. Antrajame projekto etape siekiama antikorupcinių pokyčių 
nacionaliniu ir regioniniu (Europos) mastu.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
2011 metais parengta Lietuvos atsparumo korupcijai studija, organizuotos viešosios konsultacijos dėl jos 
tobulinimo. 
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Projekto trukmė:  2010 m. geguţė – 2011 m. spalis 
Projekto biudžetas:  93 916,16 LT  
Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės institutas (OSI) 

Apie projektą 
 
2010 metais TILS pradėjo bendradarbiauti su savanorių sambūriu „Mano valstybė“, kurio atstovai kuria piliečių 
įgalinimui skirtus tinklapius. 2010 metais Atviros visuomenės institutas (OSI) parėmė šios iniciatyvos veiklą ir 
skyrė finansavimą tolesniam svetainės www.KaVeikiaValdzia.lt vystymui bei naujos svetainės 
www.ParasykJiems.lt kūrimui. Naujoji svetainė „Parašyk Jiems“ skirta palengvinti piliečių bendravimą su 
valdţios atstovais.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
2010 metų sausio mėnesį „Mano valstybė“ paleido naują svetainę www.KaVeikiaValdzia, kurioje pateikiamos 
Seimo, Vyriausybės naujienos, darbotvarkės, įstatymų projektai, renkama ir viešinama jų statistika, įdiegta 
paieškos sistema. Taip siekiama padėti Lietuvos gyventojams įsitraukti į sprendimų priėmimą ir lengviau 
suprasti valdţios sprendimus.  
 
Sukurta svetainė www.ParasykJiems.lt, kuri veikia kaip www.WriteToThem.com analogas Lietuvoje. 2010 
metais surinkti svarbiausi duomenys, sukurta programavimo schema, pradėtas kurti svetainės dizainas.  

 

Projekto trukmė:  2010-2011 m. 
Projekto biudžetas:  134 650 LTL 
Finansavimo šaltinis: Suomijos ambasada Lietuvoje, Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje, Šiaurės 

Ministrų Tarybos biuras Vilniuje, Juodosios jūros regioninio bendradarbiavimo fondas 

Apie projektą 
 
2010 metais TILS surengė pirmą regione Tarptautinę „Transparency International“ antikorupcinę vasaros 
mokyklą (www.transparencyschool.org), kurios tikslas – pasaulio jaunimui suteikti daugiau ţinių apie korupcijos 
reiškinį bei tai, kokiais būdais galima didinti skaidrumą ir atskaitingumą savo valstybėse. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
2011 metais surengta antroji antikorupcinė vasaros mokykla pokomunistiniame regione, į kurią susirinko 75 
dalyviai iš 24 šalių. Savaitę trukusios mokyklos metu jos dalyviai klausėsi Lietuvos ir uţsienio šalių lektorių 
paskaitų ir dalyvavo praktiniuose uţsiėmimuose apie korupcijos apraiškas viešajame ir privačiuose sektoriuose, 
korupcijos prieţastis, pasekmes ir kitas skaidrumui bei kovai su korupcija svarbias temas.  

http://www.kaveikiavaldzia.lt/
http://www.parasykjiems.lt/
http://www.kaveikiavaldzia/
http://www.parasykjiems.lt/
http://www.writetothem.com/
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Projekto trukmė:  2010 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa 
Projekto biudžetas Biudžetas: 31 611,36 USD 
Finansavimo šaltinis: Partnerystės skaidrumo vardan fondas (angl.Partnership for Transparency Fund), 
„Transparency International“ Lietuvos skyrius  
 

Apie projektą 
 
Šio projekto tikslas – tęsti pradėtą ekspertinį darbą pranešėjų apsaugos srityje (ypač dėl įstatymo projekto ir kitų 
teisinių iniciatyvų, kurios gali turėti kokią nors sąsają su pranešėjų apsauga, pvz. Nacionalinė kovos su korupcija 
programa), stiprinti bendravimą su institucijomis ir siekti pokyčių pranešėjų apsaugos reguliavime bei 
pranešimo kanalų veikime (kad veiktų tinkamai ir saugiai). Pranešėjų apsaugos klausimas išlieka itin svarbia 
tema, kurią TILS siekia populiarinti tiek įstatymų leidėjo ir institucijų lygmenyje, tiek šviesdama piliečius per 
įvairias viešinimo iniciatyvas.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Parengtos pastabos ir pasiūlymai registruotam Pranešėjų apsaugos įstatymo projektui bei kitiems su pranešėjų 
apsauga susijusiems teisės aktams, surengtas antrasis meninių filmų korupcine tematika festivalis „Drąsus 
ţodis“ (programą galima rasti čia: http://www.drasuszodis.lt/sites/default/files/DZtitanicPrograma.pdf;), 
pristatytas „Karštųjų linijų“ tyrimas (tyrimą galima rasti čia: 
http://www.transparency.lt/new/images/1tils_karstuju_liniju_tyrimas.pdf;), surengta konferencija „Pranešėjų 
apsauga Lietuvoje: teisinis reguliavimas ir pranešimų priėmimo praktika“; taip pat viešinimo kampanija – 
plakatų serija „Geras ţmogus“ (viešinta laikraštyje „15 min“ ir internetiniame puslapyje www.15min.lt bei šiai 
iniciatyvai skirtame TILS puslapyje: http://drasuszodis.lt/node/35) 
 

 
Projekto trukmė:  2009 m. gruodis – 2011 m. kovas 
Projekto biudžetas Biudžetas: 18 591,77 EUR (64 193,66 LTL) 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija, Atviros visuomenės institutas  
 

Apie projektą 
 
Šio regioninio projekto tikslas – uţkirsti kelią nebaudţiamumui bei išsiaiškinti, ar ir kaip senaties bei kiti 
procedūriniai terminai sudaro kliūtis efektyviam teisėsaugos darbui korupcinio pobūdţio bylose Europos 
Sąjungoje (ES). Projekto metu parengta lyginamoji 27 šalių analizė, kurioje identifikuoti reguliavimo trūkumai, 
gerosios praktikos bei pateiktos rekomendacijos galimoms teisės aktų pataisoms. 
 
 

http://www.drasuszodis.lt/sites/default/files/DZtitanicPrograma.pdf
http://www.transparency.lt/new/images/1tils_karstuju_liniju_tyrimas.pdf
http://www.15min.lt/
http://drasuszodis.lt/node/35
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Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Uţbaigta ir pristatyta Nacionalinė studija „Senaties terminų taikymo baudţiant uţ korupcinio pobūdţio 
nusikaltimus Lietuvoje analizė“  
(http://www.transparency.lt/new/images/tils_senaties_terminai_korupciniams_nusikaltimams%20(1).pdf); 
surengta konferencija „Baudţiamosios atsakomybės uţ korupcinius nusikaltimus taikymo iššūkiai", kurios metu 
pristatytos nacionalinės studijos išvados, taip pat aptartos aktualios problemos. Pagal konferencijos metu 
identifikuotas problemas buvo parengta analizė „Baudţiamosios atsakomybės uţ korupcinius nusikaltimus 
taikymo iššūkiai“(http://www.transparency.lt/new/images/tils_analize_del_bt.pdf). 
 

 

Projekto trukmė:  2009 m. rugsėjis – 2012 m. spalis 
Projekto biudžetas:  60 114 EUR (207 561,62 LTL) 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per Konstanco universitetą) 
 
Apie projektą 
 
Šis regioninis projektas skirtas moksliškai įvertinti „Transparency International“ teisinį piliečių konsultavimą ir 
sukurti tokios veiklos gerąjį modelį. Projekto tikslas – skatinti pilietinės visuomenės aktyvumą, didinti 
antikorupcinių iniciatyvų efektyvumą ir išvystyti advokatavimo dėl teisinių pokyčių veiksmus nacionaliniame ir 
ES lygmenyje. Projektas skirtas populiarinti Advokatavimo ir teisinės pagalbos centrus (ALACus) kaip „iš 
apačios į viršų nukreipto“ antikorupcinio darbo įrankį ir piliečių dalyvavimo mechanizmą. Vystant ALACų 
metodologiją ir ieškant naujų bendradarbiavimo su piliečiais formų siekiama kuo labiau įgalinti visuomenę 
kovoje su korupcija. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 

Buvo tęsiami parengiamieji darbai, kaip konsultuoti visuomenę dėl galimų korupcinių veikų: rengta teisinė 
medţiaga (kuri taip pat pradėta naudoti studentų, padėsiančių konsultuoti, apmokymui), pradėta internetinė 
pranešimų ir paklausimų platforma www.skaidrumolinija.lt; atlikti svarbiausi programavimo ir svetainės turinio 
parengimo darbai. TILS atstovai ieškojo tinkamų nacionalinių partnerių, dalyvavo regioniniuose susitikimuose, 
kuriuose buvo pristatyti kitose šalyse jau veikiantys ALACai ir dalinamąsi gerąja patirtimi. 

http://www.transparency.lt/new/images/tils_senaties_terminai_korupciniams_nusikaltimams%20(1).pdf
http://www.transparency.lt/new/images/tils_analize_del_bt.pdf
http://www.skaidrumolinija.lt/
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Projekto trukmė:  2010 m. spalis – 2011 m. rugpjūtis 
Projekto biudžetas:  27 650 LTL 
Finansavimo šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje 
 
Apie projektą 
 
Šis projektas skirtas supaţindinti Lietuvos gyventojus su teise gauti informaciją bei gerinti informacijos 
prieinamumą šalyje. Projekto metu parengti konkretūs įrankiai, leidţiantys aktyviau naudotis savo teise gauti 
informaciją.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Suorganizuota fokusuota grupinė diskusija ir parengtas klausimynas "Informacijos prieinamumas Lietuvoje", 
pagal kurį bendrovė „Vilmorus“ atliko tyrimą, o jo išvados paskelbtos nacionalinėse ţiniasklaidos priemonėse 
(www.delfi.lt, www.diena.lt, www.alfa.lt, www.15min.lt, www.zebra.lt, laikraštyje "balsas.lt savaitė"). Remiantis 
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu buvo 
sukurtas pradţiamokslis „Kaip gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų“ 
(http://www.transparency.lt/new/images/tils_kaip_gauti_informacija_lankstinukas.pdf). 
 
Taip pat suorganizuota ekspertų diskusija "Bendravimas tarp viešojo sektoriaus ir visuomenės: iššūkiai ir 
tendencijos", kurios metu pristatyti tyrimo rezultatai, pradţiamokslis „Kaip gauti informaciją iš valstybės ir 
savivaldybių įstaigų“ ir sukurtas internetinis puslapis: http://parasykjiems.lt/ (Jungtinės Karalystės internetinio 
portalo http://www.writetothem.com analogas). 2011 metais TILS susistemino ir paskelbė duomenis apie 
neskelbiamus pirkimus Lietuvoje, prisijungė prie tarptautinio Informacijos laisvės gynėjų tinklo („The Freedom 
of Information Advocates Network“).  
 

 

Projekto trukmė:  2010 m. gruodis – 2011 m. lapkritis 
Projekto biudžetas:  37 980 LTL 
Finansavimo šaltinis: Nyderlandų karalystės ambasada 

Apie projektą 
 
TILS atliko kiekybinį reprezentatyvų sociologinį tyrimą apie Lietuvos jaunimo sąţiningumą, paplitusias 
nesąţiningo elgesio formas, jų prieţastis,  apie dabartines šiuolaikinio Lietuvos jaunimo vertybes ir jų potencialą 
antikorupciniame švietime. Tyrimo rezultatus gali naudoti visos nevyriausybinės, valstybinės institucijos ir  
mokymo įstaigos, formuojančios jaunimo politiką Lietuvoje. Tyrimas leido nustatyti, kiek veiksmingos buvo 
Lietuvoje iki šiol įgyvendintos antikorupcinės jaunimo švietimo iniciatyvos.  

http://www.15min.lt/
http://www.zebra.lt/
http://www.transparency.lt/new/images/tils_kaip_gauti_informacija_lankstinukas.pdf
http://parasykjiems.lt/
http://www.writetothem.com/
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Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Buvo surengtos dviejų fokusuotų grupių diskusijos, parengtas klausimynas ir atliktas sociologinis tyrimas, kurio 
rezultatai pristatyti ir aptarti specialiai surengtame renginyje, o informacija paskelbta nacionalinėse ţiniasklaidos 
priemonėse.  
 

 

Projekto trukmė:  2011 m. birţelis 
Projekto biudžetas:  6 905,6 LTL 
Finansavimo šaltinis: Europos ne pelno teisės centras  

Apie projektą 
 
2011 metų birţelį vyko pirmasis po daugiau nei dešimties metų Baltijos regiono nevyriausybinių organizacijų 
susitikimas. Jo metu organizacijų atstovai diskutavo, kaip pagerinti advokatavimo politiką savo šalyse ir visame 
regione.  Viso projekto tikslas buvo stiprinti nevyriausybinių organizacijų pajėgumus ieškant Europos Sąjungos 
fondų ir kitų finansinių šaltinių. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Susitikime dalyvavo „Transparency International“ Estijos, Latvijos ir Lietuvos skyrių, Latvijos ir Estijos 
nevyriausybinių organizacijų ir idėjų kalvių atstovai.   
 

 

Projekto trukmė:  2011 m. gruodţio 15 - 16 d. 
Projekto biudžetas:  27 622,4 LTL (lėšos gautos 2012 m.) 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
 
Iniciatyva skirta TI skyriams susipaţinti su informacinių technologijų galimybėmis gerinant tarpusavio 
komunikaciją ir siekiant į „Transparency International“ judėjimo veiklą įtraukti visuomenę. Renginį rėmė TI 
Sekretoriatas pagal ţmonių įgalinimo programą.  
Dėl finansinio suvarţymo iniciatyvoje galėjo dalyvauti 9 „Transparency International“ skyriai: TI Argentina, TI 
Prancūzija, TI Gruzija, TI Vengrija, TI Airija, TI Latvija, TI Makedonija, TI Rusija ir TI Lietuva. 
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Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas internetu, kad susitikime nedalyvaujantys skyriai turėtų galimybę 
įsitraukti į diskusiją. Tokiu būdu prie diskusijos prisijungė 20 ţmonių.  
 
Įrašą galima pamatyti svetainėje www.bambuser.com per 
http://bambuser.com/channel/Transparency+International+Lithuanian+Chapter. 
 

 

Projekto trukmė:  2011 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. 
Projekto biudžetas:  2 500 LTL 
Finansavimo šaltinis: Norvegijos ambasada Lietuvoje 

Apie projektą 
 
TILS atstovai lankėsi Norvegijos valstybinėse institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose, kurios dirba su 
pranešėjų apsauga. Vizito metu siekta susipaţinti su Norvegijos institucijų patirtimi, vidiniais ir išoriniais 
pranešimo kanalais, įstatyminiu reguliavimu bei svarbiausiais pranešėjų apsaugos atvejais. Domėtasi, kiek 
ţmonių praneša institucijoms apie neteisėtą veiklą, kiek tokių atvejų patenka į teismą, kokie ginčai ir problemos 
kyla.  
 
2007 metais Norvegija priėmė Darbo aplinkos įstatymo (angl. Working Environment Act) pataisas dėl pranešėjų 
apsaugos. Norvegija – viena geriausiai pranešėjų apsaugą uţtikrinančių šalių.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Per dvi dienas TILS atstovai susitiko su 8 institucijomis: The Norwegian National Authority for Investigation 
and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM); G-partner; the Norwegian Red Cross, 
Institute for Labour and Social Research ; The NHO - Confederation of Norwegian Enterprise; General 
Audit„s office (Riksrevisjonen); Forum for Public Procurement; The Parliamentary Ombudsman. 

http://www.bambuser.com/
http://bambuser.com/channel/Transparency+International+Lithuanian+Chapter
http://www.okokrim.no/
http://www.okokrim.no/
http://www.gransking.com/English/tabid/3934/language/nb-NO/Default.aspx
http://www.fafo.no/indexenglish.htm
http://www.nho.no/
http://www.riksrevisjonen.no/en/Pages/Homepage.aspx
http://www.riksrevisjonen.no/en/Pages/Homepage.aspx
http://www.foa.no/
http://www.sivilombudsmannen.no/front-page/category511.html
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Projekto trukmė:  2011 m. lapkritis – 2012 m. balandis 
Projekto biudžetas:  12 505 LTL 
Finansavimo šaltinis: JAV ambasada  
 
Apie projektą 
 
„Skaidrumo dirbtuvės“ – tai pagal nekonferencijų modelį pirmą kartą Lietuvoje vykęs renginys, į kurį susirinko 
daugelio sričių atstovai - IT specialistai, valstybės tarnautojai, ţurnalistai, akademikai, verslo, pilietinės 
visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Renginio metu dalintasi idėjomis ir patirtimis, kaip 
naujosiomis technologijomis galima siekti atviresnės, skaidrenės ir atskaitingesnė valdţios.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Prieš renginį buvo sukurta svetainė www.skaidrumodirbtuves.lt (www.transparencyworks.lt), kurioje dalintasi 
informacija apie iniciatyvą, skaidrumo naujienas iš pasaulio bei veikė registracijos anketa. 2011 m. ieškota 
ekspertų, kurie galėtų pasidalinti patirtimi, kaip naujųjų technologijų pagalba kurti skaidresnes ir atskaitingesnes 
institucijas, organizacijas bei valdţios struktūras.  
 

 
Projekto trukmė:  2011 lapkričio 24 –2011 lapkričio 25 d. 
Projekto biudžetas:  1 254.06 LTL 
Finansavimo šaltinis:  „Transparency International„ Sekretoriatas  
 
Apie projektą 
 
2011 metais lapkričio 24 – 25 d. Vilniuje vyko susitikimas su "Transparency International" kontaktine grupe 
Baltarusijoje. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
Pirmą vizito dieną trys „Transparency International" kontaktinės grupės Baltarusijoje atstovai Vilniuje susitiko 
su Viešųjų pirkimų tarnybos, Tarnybinės etikos komisijos ir Specialiųjų tyrimų biuro atstovais. Antrą vizito 
dieną TILS biure vyko susitikimas – diskusija su Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio 
minisiterijos atstovais, Ūkio ministerijos Nemokumo politikos skyriaus atstovais ir Nacionaline bankroto 
administratorių asociacija. 

http://www.skaidrumodirbtuves.lt/
http://www.transparencyworks.lt/
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Projekto trukmė:  2011 m. lapkritis – 2011 m. gruodis 
Projekto biudžetas:  5 230,00 LTL 
Finansavimo šaltinis:  Juntinių Tautų vystymo programa 

 

Apie projektą 

Šio projekto tikslas buvo Tarptautinės antikorupcijos dienos proga įtraukti Lietuvos gyventojus į dialogą apie 
korupcijos ţalą ir paraginti juos pasisakyti prieš kyšininkavimą ir korupciją.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
Projekto metu įvyko „Vokų peticijos“ iniciatyva (www.vokupeticija.lt) ir Vokų eitynės prieš jų išnaudojimą ir 
kyšininkavimą. Buvo renkami parašai Vokų peticijai. Gruodţio 9 d. Tarptautinę antikorupcijos dieną vokais 
apsirengę "Transparency International" Lietuvos skyriaus aktyvistai Vilniaus gatvėse ragino ţmones pasirašyti 
peticiją prieš nusikalstamą vokų išnaudojimą. Projekto rėmuose taip pat įvyko diskusija su Lietuvos 
verslininkais apie korupciją privačiame sektoriuje TILS konsultacijų su ekspertais dėl Nacionalinio atsparumo 
korupcijai tyrimo tobulinimo metu.  
 

 

Direktorius       Sergejus Muravjovas 

 
 
 
 
 
 
 
Kontaktai:  

 
Didžioji g. 5, 4 aukštas 
LT-011228, Vilnius 
Tel:  +370 (5) 212 69 51 
Fax: +370 (5) 212 16 87 
El.paštas: info@transparency.lt 
www.skaidrumas.lt, www.facebook.com/TILietuva  

 

mailto:info@transparency.lt
http://www.skaidrumas.lt/
http://www.facebook.com/TILietuva

