
 
 
 

VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius  
2014 m. VEIKLOS ATASKAITA  

Parengta pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimus ir pateikta VĮ „Registrų centras“ 2015 m. 
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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 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 is skaidrumo piliečių švietimui ir įgalinimui 
•  Jaunimo sąžiningumo ir etiškumo skaitinimui bei jaunimo ir įtraukimui į sąžiningumo ir antikorupcines 

iniciatyvas. 
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TILS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2014 METUS (SUMOS NURODOMOS LITAIS): 

 

Eil.nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
  

Ataskaitinio 
laikotarpio 

    
 Praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio  

  

I. PAJAMOS     1081082     679976   

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes       250880    136945   

2. Finansavimo pajamos     813976     543031   

2.1. 
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 
pajamos      

 
    

 
  

2.2. Kitos finansavimo pajamos     813976     543031   

3. Kitos pajamos     16225     
 

  

II. SĄNAUDOS     1016353   
 

595473   

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina     
 

    
 

  

2. Kitos sąnaudos     
 

  
  

  

3. Kompensuotos sąnaudos   ( 
 

 
)  

 
(  

 
)  

4. Veiklos sąnaudos     1016353   
 

595473   

4.1. Projektų vykdymo, renginių     447528     168004   

4.2. Darbuotojų išlaikymo     324733   
 

299187   

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     499     1386   

4.4. Patalpų išlaikymo     39592   
 

30563   

4.5. Ryšių, pašto     19178     9572   

4.6. Transporto išlaikymo, komandiruočių     28508   
 

31290   

4.7. 
Biuro išlaidos, buh. apsk., IT, konsultac. pasl., banko 
mok.     154086     24935   

4.8. Kitos veiklos (valiutų keitimo nuostolis)     2229   
 

4721   

4.9. Suteiktos labdaros, paramos     
 

    25816   

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų  taisymo     
 

  
  

  

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ     64728     84503   

IV. PELNO MOKESTIS     
 

  
  

  

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS*     64728     84503   

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

 
 
ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI  
 

Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2013 m. gruodžio 31 dieną buvo 8, paskutinę 
ataskaitinio laikotarpio 2014 m. gruodžio 31 dieną buvo 6 darbuotojai.  Daugiau informacijos apie TILS darbuotojus 
galite rasti čia. 

http://transparency.lt/apie-mus/struktura/
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ĮSTAIGOS GAUTOS PROJEKTINĖS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 
PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS 

 
 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai 
per 2014 metus (žemiau 

nurodomi projektai) 

Per ataskaitinį 
laikotarpį 

pripažintos 
gautos lėšos 

(LTL) 

Per ataskaitinį 
laikotarpį 

pripažintos 
gautos lėšos 

(EUR) 

Išlaidų rūšys 

Europos Komisija per 
„Transparency 

International“ Sekretoriatą  

Prabilk! (ALAC) 

188.537,38 54.604,20 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

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

projekto išlaidos. 

Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas/ NVO programa 
Lietuvoje  (EEE finansinis 

mechanizmas)  

Skaidrios Lietuvos link 

164.324,14 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. 

Europos Komisija per 
„Transparency 

International“ Europos 
Sąjungos biurą   

Pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai įtraukimas į 

kovą su korupcija 

91.418,27 26.476,56 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 
dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Europos Komisija per 
„Transparency 

International“ Sekretoriatą 

Nesąžiningi susitarimai sporte 

87.668,18 25.390,46 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, autoriniai atlyginimai 

tyrėjams/programuotojams, spausdinimas, 
vertimo, redagavimo ir maketavimo išlaidos, 

kitos projekto išlaidos. 

Suomijos Respublikos 
ambasada 

„Transparency International“ 
skaidrumo mokykla 2014 

34.528,00 10.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino 

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

projekto išlaidos. 

Europos Komisija per 
„Transparency 

International“ Sekretoriatą 

Įrodymais pagrįstas veikimas 
prieš korupciją: Europos 

atsparumo korupcijai sistemų 
projektas (2010-2012 m.) 

 

31.883,91 9.234,22 Projektinės veiklos pasibaigė 2012 m. 
Pervedama likusi suma pagal sutartį, EK 

atlikus paskutinį projekto auditą 
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„Transparency 
International“  Sekretoriatas 

„Transparency International“ 
skaidrumo mokyklos dalyvių 

socialinės anterprenystės 
skatinimas 

31.075,20 9.000,00 Projekto vykdymo išlaidos, projekto 
koordinavimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

USAID per Creative 
Associates International 

Antikorupciniai mokymai 

18.644,49 5.399,82 Projekto vykdymo išlaidos, projekto 
koordinavimo išlaidos, projekto dalyvių 

kelionės, apgyvendinimo, matinimo išlaidos, 
kitos projekto išlaidos. 

„Transparency 
International“  Sekretoriatas 

Socialinio dizaino priemonių 
pritaikymas sveikatos apsaugos 

sektoriuje 

17.264,00 5.000,00 Darbo užmokesčiai, dizaino ir 
programavimo, tyrėjų honorarai, 

administracinės išlaidos, kitos projekto 
išlaidos. 

„Transparency 
International“ Sekretoriatas 

Atviras teismas 

10.358,40 3.000,00 Programavimo išlaidos, kitos projekto 
išlaidos. 

JAV ambasada 

„Transparency International“ 
skaidrumo mokykla 2014 

8.408,68 2.435,32 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, projekto 
dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos 

Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) 

per „Transparency 
International“ Čekijos 

Respublikos skyrių 

Geriausia praktika ir 
sąžiningumas viešuosiuose 
pirkimuose (2009-2010 m.) 

7.174,92 2.078,00 Projektinės veiklos pasibaigė 2010 m. 
Pervedama likusi suma pagal sutartį, EK 

atlikus paskutinį projekto auditą 

Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos 

Karalystės ambasada 

Jaunimo sąžiningumo 
skatinimas 2015 

7.000,00 2.027,34 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, projekto 
dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 

JAV ambasada Lietuvoje 

NVO mokymai „Think&Do 
Sessions” 

6.470,21 1.873,90 2014 m. projektinės veiklos prasidėjusios 
nebuvo. 

Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos 

Karalystės ambasada 

Jaunimo sąžiningumo 
skatinimas 2014 

6.000,00 1.737,72 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, projekto 
dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 
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Suomijos Respublikos 
ambasada 

„Transparency International“ 
skaidrumo mokykla 2013 

5.179,20 1.500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino 

darbai, projekto dalyvių kelionės, 
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos 

„Transparency 
International“ Sekretoriatas 

Jaunimo sąžiningumo 
skatinimas 

4.488,64 1.300,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, honorarai, kitos projekto 

išlaidos. 

„Transparency 
International“ Sekretoriatas 

Jungtinių Tautų Konvencijos 
prieš korupciją įgyvendinimas 

3.107,52 900,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, programavimo išlaidos, dizaino 

darbai, kitos projekto išlaidos. 

Lenkijos ambasada 

„Transparency International“ 
skaidrumo mokykla 2014 

1.726,40 500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 
dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos 

Prancūzijos Respublikos 
ambasada 

Jaunimo sąžiningumo 
skatinimas 

1.517,24 439,42 Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, transporto išlaidos, dizaino ir 

programavimo išlaidos, kitos projekto 
išlaidos. 

 Iš viso*: 726.774,78 210.488,53   
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TILS 2014 M. SAUSIO 1 D. – 2014 M. GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS 

 Įplaukos, LTL Įplaukos, EUR 

PROJEKTINĖS LĖŠOS 

"Transparency International" Sekretoriatas / Europos Komisija  308.089,47 89.228,88 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas / EEE NVO programa 164.324,14 47.591,56 

"Transparency International" ES biuras / Europos Komisija 91.418,27 26.476,56 

"Transparency International" Sekretoriatas 66.293,76 19.200,00 

Suomijos Respublikos ambasada Lietuvoje  39.707,20 11.500,00 
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Creative Associates International / USAID 18.644,49 5.399,82 

JAV ambasada Lietuvoje  14.878,89 4.309,22 

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasada  13.000,00 3.765,06 

"Transparency International" Čekijos Respublikos skyrius / Europos 

kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 

7.174,92 2.078,00 

Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje 1.726,40 500,00 

Prancūzijos Respublikos ambasada  1.517,24 439,42 

Viso projektinių lėšų: 726.774,78     210.488,53 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

"Transparency International" Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2014 

dalyvių mokesčiai 

131.124,23 37.976,20 

UAB "IC Baltic" / LR Finansų ministerija 84.172,15 24.377,94 

"Transparency International" Sekretoriatas 16.278,64 4.714,62 

Fondas ePaństwo (Hakatono "Code for Freedom" prizas) 2.747,84 795,83 

Europos profesinių sąjungų konfederacija (CESI) 994,41 288,00 

Asociacija "Pilietinių iniciatyvų centras" 740,00 214,32 

Aukos (fizinių asmenų)  740,00 214,32 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis  702,58 203,48 

VšĮ "Geros valios projektai" (Iniciatyva "ManoSeimas.lt" ) 565,39 163,75 

Asociacija "Nacionalinė krepšinio lyga" 500,00 144,81 

VŠĮ "Antikorupcijos švietimo centras" 448,29 129,83 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 300,00 86,89 

Dalininkų įnašai 300,00 86,89 

Viso neprojektinių lėšų: 239.613,53 69.396,88 

Viso gauta lėšų: 966.388,31 279.885,40 

 
TILS GAUTOS LĖŠOS 2005 - 2014 M. 
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ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS PER FINANSINIUS METUS 

 
2014 metais TILS ilgalaikio turto neįsigijo.  
2014 metais TILS ilgalaikio turto neperleido. 

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

 

 Sąnaudos Suma, Lt 

1. Darbo užmokestis 324733 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 499 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 659633 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 28508 

5. Banko mokesčiai 2980 

 Viso: 1016353 

 
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS NE IŠ PROJEKTINIŲ LĖŠŲ 

 

 Sąnaudos Suma, Lt 

1. Darbo užmokestis 35263 

2. Kitos sąnaudos 167114 

 Viso: 202377 

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

 
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2014 metais buvo išmokėta 
111.490,92 Lt darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 

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

 
Tokių išmokų 2014 metais nebuvo. 

 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 
Tokių išmokų 2014 metais nebuvo. 
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TILS VEIKLA IR VYKDYTI PROJEKTAI ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

 

SKAIDRIOS  

LIETUVOS 

LINK 

Projekto trukmė: 2014 m. sausio 2 d. – 2015 m. liepos 1 d.  
Projekto biudžetas: 456 455, 96 LTL / 132 198,78 EUR 
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 2014 metais 
2014 m. atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, kurios metu klausta, 
kokios informacijos gyventojams trūksta iš viešojo sektoriaus, kaip jie vertina, ar 
jų rinkti politikai dirba gerai, pagal ką vertina viešojo sektoriaus darbo kokybę. 
Taip pat sukurtas skaidrumo ir atskaitingumo standartas savivaldybėms, vertinta, 
kiek ir kokios informacijos savivaldybės teikia viešai apie savo veiklą, pateiktos 
rekomendacijos. Pradėtos teisės aktų, susijusių su korupcinėmis rizikomis, 
analizės, dalyvauta darbo grupėse, rengtos diskusijos ir seminarai žurnalistams, 
NVO atstovams, sprendimų priėmėjams. Skirtinguose Lietuvos miestuose 
surengėme 11 susitikimų gyventojams su savivaldybės atstovais. Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Palangoje ir Alytuje vyko antikorupcinių filmų festivalis 
"Drąsus žodis", per kurį filmais buvo siekiama parodyti žmonių galimybes 
priešintis korupcijai, įdomių, kartais šokiruojančių istorijų pagalba supažindinti 
su skirtingomis korupcijos rizikomis ir jų padaroma žala. Iš viso surengta 15 
seansų, filmuose apsilankė keli šimtai žmonių. 

 
 

JAUNIMO  

SĄŽININGUMO  
SKATINIMAS 

 
Projekto trukmė: 2014 m. sausis - gruodis  
Projekto biudžetas: 12 005,88 LTL / 3 477,14 EUR 
Finansavimo šaltinis: Prancūzų institutas, Jungtinės Karalystės ambasada 
Lietuvoje, „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
TILS jaunimo iniciatyva „Sąžiningumas svarbu“ siekia paskatinti Lietuvos 
jaunimą veikti skaidriai, etiškai ir sąžiningai. 
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Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
Gruodžio 9 d., Tarptautinės antikorupcijos dienos proga, startavo nauja 
iniciatyva – „Sąžininingumo mokyklų tinklas“. Šio tinklo  tikslas - suteikti 
Lietuvos mokykloms, puoselėjančioms sąžiningumo ir skaidrumo vertybes 
kasdieniame mokinių gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti 
sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais. 
Prie iniciatyvos prisijungusiose mokyklose buvo rengiamos diskusijos 
sąžiningumo tema, kurias moderavo ir su moksleiviais savo patirtimi dalijosi 
iniciatyvos savanoriai. Per 2014 metus prie šio tinklo prisijungė beveik 60 
mokyklų iš daugiau nei 30 Lietuvos miestų ir miestelių, beveik 2000 moksleivių 
garsiai pasižadėjo siekti sąžiningumo. Lietuvos mokyklose per 2014 metus buvo 
išdalinti 5000 sąžiningumo pasižadėjimai: lipdukai, klijuojami rašytinio 
atsiskaitymo pradžioje pasižadant nenusirašyti. Tyrimai rodo, jog ši priemonė 
padeda sumažinti akademinio nusirašinėjimo lygį mokyklose. Norint ištirti, kokį 
poveiki sąžiningumo pasižadėjimų naudojimas turi Lietuvoje, suburta sociologų 
komanda, pasiruošta tyrimui Lietuvos mokyklose. Daugiau informacijos čia. 
 

 
 
 

 
„TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL“  
TARPTAUTINĖ     
SKAIDRUMO  
MOKYKLA  
2014 

 
Projekto trukmė: 2013 m. – 2014 m. 
Projekto biudžetas: 211 246,27 LTL / 61 181,15 EUR 
Finansavimo šaltinis: Suomijos ambasada Lietuvoje, Jungtinių Amerikos 
valstijų ambasada Lietuvoje, Lenkijos Ambasada Lietuvoje, „Transparency 
International“ Sekretoriatas, 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 2014 metais 
2014 metais surengta penktoji Skaidrumo mokykla, į kurią atvyko apie 120 
dalyvių iš 60 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: 
www.transparencyschool.org 

 
 

 

http://www.transparencyschool.org/
../www.transparencyschool.org
http://www.transparencyschool.org/
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„TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL“ 
SKAIDRUMO 
MOKYKLOS 
DALYVIŲ  
SOCIALINĖS  
ANTERPRENERYSTĖS  
SKATINIMAS 

 
Projekto trukmė: 2014 m. – 2015 m. 
Projekto biudžetas: 31 075,2 LTL / 9 000 EUR  
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
2014 m. liepos m. TILS kartu su partneriais „Tarptautine anti-korupcijos 
konferencija“ paskelbė kasmetinį Socialinės anterprenerystės konkursą 2014 
metų TILS Skaidrumo mokyklos dalyviams, kurio metu kvietė teikti paraiškas 
inovatyviems projektams, skirtiems kovai už skaidrumą ir atskaitingumą. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
2014 m. rugpjūčio mėnesį TILS su partneriais paskelbė du laimėtojus, kurių 
kiekvienam yra skirtas finansavimas iki 5000 EUR. Projektai, kuriems skirtas 
finansavimas, yra iš Latvijos ir Meksikos. 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: 17 264 LTL / 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 2014 metais 
TILS sukūrė partnerystę su Vilniaus socialinio dizaino kolegija, kurios studentai 
pristatė savo idėjas korupcijai mažinti sveikatos apsaugos sektoriuje. Viena iš 

http://www.transparencyschool.org/
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idėjų - viešas studentų ir gydytojų Hipokrato priesaikos skaitymas - buvo atrinka 
tolimesniam vystymui ir pritaikymui 2015 m. Lietuvos medicinos studentų 
asociacijos akcijoje „Geriausia padėka – Jūsų šypsena“. 
 
 
 

 
ATVIRASTEISMAS.LT 
 

 
Projekto trukmė: 2014 m. spalis - gruodis 
Projekto biudžetas: 10.358,40 LTL / 3 000 EUR 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
www.atvirasteismas.lt leis 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. 
 
Naudojantis www.atvirasteismas.lt, gyventojai galės patys nagrinėti ir lyginti 
teismų ir teisėjų darbo krūvius, išsprendžiamų bylų skaičių, vidutinę bylų 
nagrinėjimo trukmę, vidutinį darbo užmokestį ir teismų biudžetus bei rasti visą 
reikiamą kontaktinę ir asmeninę informaciją apie juos dominančius teismus ir 
teisėjus. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
2014 m. antroje pusėje, bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, 
buvo surinkti ir susisteminti naujausi (už 2014 m.) www.atvirasteismas.lt 
reikalingi statistiniai duomenys. Taip pat sukurtas tinklalapio dizainas. 

  
 
 
JUNGTINIŲ  
TAUTŲ  
KONVENCIJOS  
PRIEŠ    
KORUPCIJĄ  
ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Projekto trukmė: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.  
Projekto biudžetas: 3 107, 52 LTL / 900 EUR 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 
 
Apie projektą 
2011 m. TILS parengė JT Konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo peržiūros 
ataskaitą, kuri leido iš šalies pažvelgti į tai, kaip su kokiais šios Konvencijos 
įgyvendinimo iššūkiais Lietuvoje susiduriama. Kitas žingsnis šioje srityje -  
korupcinių nusikaltimų tyrimų ir bylų šioje srityje analizė Lietuvoje, siekiant 
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identifikuoti galimus iššūkius bei tendencijas. TILS išanalizavo Nacionalinės 
teismų administracijos pateiktus duomenis, parengė fizinių ir juridinių asmenų 
baudžiamumo šioje srityje analizę.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
2014 metais TILS tęsė duomenų analizę bei parengė preliminarias tyrimo 
išvadas. 
 
 
 

 „PRABILK!” – 
PILIEČIŲ  
ĮTRAUKIMAS  
Į KOVĄ  
SU KORUPCIJA  
EUROPOJE 

 
Projekto trukmė: 2012 m. gruodis – 2015 m. gegužė 
Projekto biudžetas: 512 896,35 LTL / 148 545,05 EUR 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per “Transparency International“ 
Sekretoriatą), TILS (10,5% kofinansavimas) 
 
Apie projektą 
Projektas 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 
leidžia geriau suprasti realias galimai korupcines situacijas, į kurias patenka 
gyventojai, ir ieškoti konkrečių būdų užkirsti joms kelią ateityje. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
Tęsiamos teisinės gyventojų konsultacijos telefonu per internetinę svetainę 
www.skaidrumolinija.lt, taip pat jiems užsukant į TILS biurą. Siekiant padidinti 
šio centro 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. 
 
 
 

LOBISTINĖS  
VEIKLOS  
SKAIDRUMAS 

 
 
Projekto trukmė: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.  
Projekto biudžetas: 141 334, 04 LTL (40 933, 17 EUR) 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą), TILS (kofinansavimas 10%) 
 

http://www.skaidrumolinija.lt/
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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, „besisukančių durų“ 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 2014 metais 
Parengti nacionalinis ir tarptautinis tyrimai, įvyko konsultacija dėl nacionalinio 
tyrimo atlikimo bei rezultatų su patariamąja grupe. Taip pat atlikta sociologinė 
reprezentatyvi verslininkų apklausa („Verslininkų požiūris į lobizmą“, Vilmorus, 
2014 m.). Parengtos pirmosios rekomendacijos.  

 
 
 
 
 

PIRMININKAVIMO  
EUROPOS SĄJUNGOS  
TARYBAI  
ĮTRAUKIMAS  
Į KOVĄ  
SU KORUPCIJA 

 
 
 

Projekto trukmė: 2013 m. – 2014 m.  
Projekto biudžetas: 126 970, 23 LTL (36 773,12 EUR) 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą), TILS (kofinansavimas 10 %) 
 
Apie projektą 
2013 m. TILS kartu su "Transparency International" Europos Sąjungos biuru  
pradėjo įgyvendinti projektą "Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 
įtraukimas į kovą su korupcija", kurio tikslas - parengti metodologiją, kuri padėtų 
įvertinti, kiek skaidrūs ir atskaitingi buvo Lietuvos ir kitų šalių pirmininkavimai 
ES Tarybai.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
2014 m. TILS vertino, kiek Lietuva per savo pirmininkavimą ES Tarybai skyrė 
dėmesio šešiose srityse, kurios svarbios mažinant korupcines rizikas visose ES 
šalyse: viešuosiuose pirkimuose, pinigų plovimo prevencijai, Europos politinių 
partijų finansavimo skaidrumui, įmonių atskaitingumo užtikrinimui, Europos 
prokuratūros įsteigimui bei prekybos ir asociacijos sutarčių sudarymui. Jas, be 
kitų klausimų, per Lietuvos pirmininkavimo laikotarpį svarstė ES Taryba. 
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NESĄŽININGI  
SUSITARIMAI 
SPORTE 

 
Projekto trukmė: 2013 m. sausis - 2014 m. liepa 
Projekto biudžetas: 194 818, 16 LTL (56 423,24  EUR) 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 
Sekretoriatą),TILS (10% kofinansavimas) 
 
Apie projektą 
2013 m. TILS kartu su "Transparency International" skyriais Vokietijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Graikijoje pradėjo įgyvendinti 
projektą apie neteisėtus susitarimus sporte. Projekto tikslas - kartu su sporto 
organizacijomis vykdyti edukacines prevencines veiklas, kurios sportininkams 
suteiktų daugiau informacijos apie neteisėtų susitarimų riziką.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2014 metais 
2014  m. TILS pristatė pirmąjį Lietuvoje tyrimą apie nesąžiningus susitarimus 
Lietuvos profesionaliame futbole ir krepšinyje. Apklausus sportininkus paaiškėjo, 
kad dauguma jų mano, jog išankstiniai susitarimai yra paplitę, dalis sutartose 
varžybose įtaria arba žino dalyvavę ir patys. Paviešinus rezultatus TILS 
organizavo seminarus futbolininkams ir krepšininkams iš įvairių Lietuvos klubų, 
vyko intensyvus seminaras žurnalistams, norintiems geriau susipažinti su šia 
problema ir ją analizuoti. 
 

 
 
ANTIKORUPCINIAI  
MOKYMAI 

Projekto trukmė: 2014 – 2015 m. 
Projekto biudžetas: 25 523 USD / 20 283,72 EUR 
Finansavimo šaltinis: USAID per Creative Associates International 
 
Apie projektą 
TILS planavo surengti antikorupcinį seminarą aktyviam jaunimui iš Irano, 
Tadžikistano ir Afganistano 2014 m., tačiau dėl logistinių priežasčių jis buvo 
atidėtas ir planuojamas 2015 m. 

 
 

STIRNA.INFO 
 
 

TILS dalyvavo ePaństwo Foundation hakatone „Code for Freedom“ (daugiau 
informacijos: www.codeforfreedom.org). Renginio metu pristatyta stirna.info  
programėlė laimėjo antrosios vietos prizą tolesniam jos įgyvendinimui.  
 
Pagrindinės išdavos 2014 metais 
Paruoštas pirminis programėlės dizainas, atrinkti stirna.info duomenys. TILS 
vysto naršyklių įskiepio kodą, kuris interaktyviai pateiks žiniasklaidos savininkų 
duomenis vartotojų naršomuose tinklapiuose.  

http://www.codeforfreedom.org/
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JONVABALIAI.LT 
 

 
„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 buvo atsakingas už rizikų analizę, 
deklaracijų dalyviams parengimą, svetainės sukūrimą bei vystymą.  
Šios paslaugos buvo teiktos pagal subtiekimo sutartį UAB „IC Baltic“.  
 
 
Pagrindinės išdavos 2014 metais 
TILS parengė prisijungimo prie iniciatyvos deklaraciją, kurią galima rasti TILS 
sukurtoje svetainėje www.jonvabaliai.lt. TILS taip pat prisidėjo ekspertinėmis 
žiniomis, padėjo projekto komandai sukurti tvarią iniciatyvos veikimo strategiją.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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.skaidrumas.lt, www.facebook.com/TILietuva  

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

