VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius
2016 m. VEIKLOS ATASKAITA

Vilnius, 2017 m.

„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.
2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje detaliai pristatome 2016 metais įgyvendintus projektus bei svarbiausius savo
pasiekimus. Šią ataskaitą sudaro:
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I.

Svarbiausių TILS 2016 metų darbų santrauka

Kviečiame susipažinti su svarbiausiais „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2016 metų darbais (priedas
Nr. 1). Juos taip pat galite rasti čia.

Priedas Nr. 1

II.

Informacija apie organizaciją

Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS organizacinę struktūrą, strateginius veiklos tikslus bei uždavinius:
Įstaigos dalininkai
Viešoji įstaiga „Transparency International“ (toliau – TILS) įregistruota 2000 m.

1.
2.
3.

Dalininkas
Rytis Juozapavičius
Aurimas Perednis
Sergejus Muravjovas

Įnašo data
2014-01-24
2014-01-28
2014-01-27

Įnašo suma
100 LTL / 28,96 EUR
100 LTL / 28,96 EUR
100 LTL / 28,96 EUR
Viso: 300 LTL / 86,89 EUR
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Įstaigos darbuotojai
Darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2016 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 skatinimui bei jaunimo ir įtraukimui į sąžiningumo ir antikorupcines
iniciatyvas.
TILS 2016-2020 m. strategiją galite rasti čia.
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III.

2016 metų organizacijos gautų lėšų ataskaita

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2016 metus gautų įplaukų sąrašą.
Priede Nr. 4 pateikiama informacija apie įstaigos lėšas ir jų pokytį nuo 2005 m.
Priede Nr. 5 (ataskaitos pabaigoje) pateikiamas projektinių įplaukų detalizavimas – iš kokių donorų per ataskaitinį
laikotarpį buvo gautas finansavimas ir kokių veiklų įgyvendinimui jis bus panaudojamas.
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TILS 2016 m. sausio 1 d. - 2016 gruodžio 31 d. gautos lėšos

Įplaukos, EUR
PROJEKTINĖS LĖŠOS
„Transparency International“ Sekretoriatas / Europos Komisija
85 322,60
Šiaurės ministrų taryba
20 789,27
Žmogaus teisių stebėjimo institutas / EEE NVO programa
18 631,02
„Transparency International“ Sekretoriatas / Siemens AG
15 000,00
„Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius
12 000,00
Švedijos ambasada Lietuvoje
5 641,45
Council on International Educational Exchange (Baltijos2 727,44
Amerikos Laisvės fondas - BAFF)
JAV ambasada Lietuvoje
1 655,95
Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje
1 500,00
„Transparency International“ Sekretoriatas
1 000,00
Prancūzijos Respublikos ambasada
1 000,00
Kazickų fondas
893,42
Viso projektinių lėšų: 166 161,15
NEPROJEKTINĖS LĖŠOS
„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos
55 027,97
2016 dalyvių mokesčiai
International Research & Exchanges Board (IREX)
11 350,49
Asociacija „Investors‘ Forum“
8 000,00
„Transparency International“ ES biuras / Europos Komisija
2 640,00
„Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius
2 000,00
Labdaros ir paramos fondas „Forum SYD Baltika“
1 800,00
„Transparency International“ Vengrijos skyrius / Europos kovos
1 600,00
su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
UAB „IC Baltic“ / LR Finansų ministerija
1 592,91
MB „Katsu“
1 300,00
Kauno technologijos universitetas
1 000,00
VšĮ „Šilutės ligoninė“
1 000,00
VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“
800,00
TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis
617,55
IBF International Consulting / Europos Komisija
500,00
Tauragės rajono savivaldybės administracija
400,00
Kitos TILS uždirbtos lėšos
242,00
Aukos (fizinių asmenų)
234,00
Vilniaus dizaino kolegija
200,00
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
187,50
Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupė
110,00
UAB „Vox vera“
90,00
VšĮ „Geros valios projektai“
69,32
Viso neprojektinių lėšų: 90 761,74
Viso gauta lėšų: 256 922,89

Procentinė
dalis
33,21%
8,09%
7,25%
5,84%
4,67%
2,20%
1,06%
0,64%
0,58%
0,39%
0,39%
0,35%
64,67%
21,42%
4,42%
3,11%
1,03%
0,78%
0,70%
0,62%
0,62%
0,51%
0,39%
0,39%
0,31%
0,24%
0,19%
0,16%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,04%
0,04%
0,03%
35,33%
Priedas Nr. 3
6

TILS gautos lėšos 2005 - 2016 m.

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

Priedas Nr. 4
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IV.

2016 metais vykdytų projektų pristatymas

2016 metais TILS vykdė 13 projektų: „Sąžiningumo susitarimai“, „NVO atlasas“, „Transparency International“
tarptautinė skaidrumo mokykla 2016, „ANTICORRP“, „Privataus sektoriaus skaidrumo tyrimas“, „Pranešėjų
apsauga Lietuvoje“, „Gynybos sektoriaus atskaitingumo tyrimas“, „Stirna,info“, „ES investicijų skaidrumas“,
„Manoseimas.lt“, „Darbinis vizitas Islandijoje“, „Jaunimo sąžiningumo skatinimas“, „Sporto finansavimo rizikos
Lietuvoje“.
Visus projektus TILS vykdė įgyvendindamas įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
Šioje ataskaitos dalyje pristatome visus vykdytus projektus – jų trukmę, įgyvendinimui skirtą biudžetą, finansavimo
šaltinius, projektų aprašymus bei pagrindines šių projektų išdavas 2016 metais (projektų eiliškumas pateikiamas pagal
biudžeto dydį):
1. SĄŽININGUMO SUSITARIMAI
Projekto trukmė: 2016 m. sausis – 2019 m. gruodis
Projekto biudžetas: 389 113 EUR
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą)

Apie projektą
Sąžiningumo susitarimai (angl. Integrity Pacts) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“
pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose
pirkimuose. Šio modelio esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų
projektų stebėseną. TILS įgyvendina pirmąjį sąžiningumo susitarimą Lietuvoje.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
2016 metais TILS surengė viešąją konsultaciją, kurios metu pristatė TILS parengtą klausimyną, skirtą viešojo
sektoriaus institucijoms papildomai savanoriškai atsiskaityti už viešuosius finansus ir detaliau pristatyti, kaip
valdomos su tuo susijusios rizikos. Šis atskaitingumo standartas parengtas remiantis TILS atlikta pagrindinių
korupcijos rizikų ES investicijų skirstymo procese analize. Be to, TILS susitiko su suinteresuotomis viešojo
sektoriaus institucijomis, kurios siekia labiau atskaitingai pateikti informaciją apie jų vykdomus viešuosius pirkimus
ir įgyvendinamus ES lėšomis finansuojamus projektus. 2016 metais TILS taip pat sprendė, su kuria viešojo sektoriaus
organizacija pasirašyti sąžiningumo susitarimą bei tuo tikslu šį modelį pristatė kelioms ES investicijų projektus
įgyvendinančioms institucijoms. Tam, kad būtų galima vykdyti sąžiningumo susitarimą, TILS taip pat parengė
sąžiningumo susitarimo sutarčių projektą su įgyvendinančia institucija ir būsimais tiekėjais projektus.
2. NVO ATLASAS
Projekto trukmė: 2015 m. rugpjūtis – 2017 m. birželis
Projekto biudžetas: 89 739,09 EUR
Finansavimo šaltinis: VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ kartu su VšĮ „OSF projektai“, TILS (5,05%
kofinansavimas), Kazickų šeimos fondas

Apie projektą
„NVO atlasas“ – tai pirmasis nevyriausybinių organizacijų registras, kuriame galima greitai ir paprastai rasti bet kurią
Lietuvoje registruotą VšĮ, asociaciją ar labdaros fondą, suprasti, kiek atskaitingai jie veikia, filtruoti organizacijas
pagal veiklos sritis, miestus, savivaldybes ar atskaitingumą. „NVO atlasas“ leidžia sužinoti, kiek darbuotojų paprastai
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dirba NVO, kiek metų jos veikia. Gyventojai gali sužinoti, kokios pagalbos NVO reikia, kaip jie gali prisidėti prie
dominančių NVO veiklos. Užsiregistravusios NVO gauna informaciją apie donorų kvietimus teikti paraiškas, apie
NVO skirtus seminarus, gali ieškoti partnerių savo veikloms (daugiau informacijos: www.nvoatlasas.lt).

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
Paleistas tinklalapis NVOatlasas.lt, kuriame jau užsiregistravo daugiau nei 2 300 organizacijų. TILS taip pat
organizavo viešąją konsultaciją Kazickų šeimos rezidencijoje, kur NVO diskutavo apie jų veiklos problemas ir
galimus sprendimus.
3. „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ TARPTAUTINĖ SKAIDRUMO MOKYKLA 2016
Projekto trukmė: 2016 m. sausis – 2016 m. gruodis
Projekto biudžetas: 62 374,21 EUR
Finansavimo šaltinis: Council, International Study Programs, Inc. (Baltijos – Amerikos laisvės fondas), Labdaros
ir paramos fondas „Forum SYD Baltika“, Lenkijos Ambasada Lietuvoje, Jungtinių Amerikos valstijų ambasada
Lietuvoje, 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 2016 metais
2016 metais surengta septintoji Skaidrumo mokykla, į kurią atvyko 120 jaunimo lyderių iš 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, atvirų duomenų panaudojimo
galimybes, korupcijos priežastis, pasekmes ir kitas skaidrumui bei kovai su korupcija svarbias temas (daugiau
informacijos: www.transparencyschool.org).
4. ANTICORRP
Projekto trukmė: 2015 m. gegužė – 2016 m. lapkritis
Projekto biudžetas: 28 400 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. 2012 metais prasidėjęs tyrimas tęsis penkis metus. Per šį laikotarpį jo pagalba
bus identifikuotos bendros pasaulinės korupcijos tendencijos bei išskirti veiksmingiausi būdai korupcijai mažinti.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
2016 m. TILS įgyvendino „Vitaminų laboratorijos“ (trumpą filmuką galite pamatyti čia) bei „Gero vizito pas šeimos
gydytoją“ iniciatyvas Lazdynų poliklinikoje, atliko pacientų, gydytojų bei iniciatyvos savanorių apklausas.
Apibendrinus rezultatus, TILS parengė informacinį vadovą gydymo įstaigų atstovams (jį galite rasti čia), kaip jie
galėtų imtis pokyčių savo aplinkoje. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio eksperimentas Lietuvoje.
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5. PRIVATAUS SEKTORIAUS SKAIDRUMO TYRIMAS
Projekto trukmė: 2016 m. gruodis – 2017 m. gruodis
Projekto biudžetas: 25 000 EUR
Finansavimo šaltinis: Siemens AG (per „Transparency International“ Sekretoriatą)

Apie projektą
Iniciatyvos tikslas – įvertinti, kiek skaidriai veikia didžiausios Lietuvoje įmonės: kiek informacijos skelbia apie savo
antikorupcinę politiką, finansus, vidinę organizacinę struktūrą bei pasiūlyti gaires, kaip galima veikti skaidriau ir
atskaitingiau.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
Pradėti parengiamieji darbai.
6. 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, peržiūrėti savo vidines tvarkas, numatančias, kaip priimami, saugomi ir sprendžiami gauti
pranešimai.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
Remiantis 2015 m. TILS parengtu Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų reitingu pagal jų taikomus saugumo
standartus pranešimų kanalams ir pagal tai parengtomis rekomendacijomis, TILS toliau organizavo gerosios
praktikos seminarus – diskusijas. Pirmoje 2016 metų pusėje surengta 11 tokių renginių viešojo sektoriaus
institucijose visoje Lietuvoje. Be to, TILS aktyviai tęsė advokacijos veiklą šioje srityje ir ne kartą žiniasklaidoje
priminė, kodėl svarbu skatinti pranešančius asmenis, kokios paramos jiems gali reikėti ir kokių pokyčių Lietuvoje
reikia, kad tokie asmenys jaustųsi skatinami ir saugomi.
7. GYNYBOS SEKTORIAUS ATSKAITINGUMO TYRIMAS
Projekto trukmė: 2016 m. kovas - 2017 m. balandis
Projekto biudžetas: 12 000 EUR
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius

Apie projektą
Gynybos sektoriaus skaidrumo tyrimas – tai „Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyriaus atliekamo
tyrimo metodologija paremtas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti Lietuvoje gynybos ir saugumo srityje viešuosius
pirkimus laiminčių įmonių skaidrumą. Tyrimo metu vertinama įmonių svetainėse viešinama informacija apie įmonės
etiką, gerojo valdymo politiką, korupcinių rizikų valdymą bei kitus įmonės atskaitingumo aspektus.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
2016 metais TILS išanalizavo 2014-2015 metais gynybos ir saugumo srityje viešųjų pirkimų konkursus laimėjusių 46
įmonių duomenis. TILS analizavo įmonių puslapiuose viešai įmonių pateikiamą informaciją bei vertino šių įmonių
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atskaitingumą. TILS vertinimais pasidalino su tyrime dalyvavusiomis įmonėmis, kvietė peržiūrėti savo vertinimus
bei atsiųsti komentarus, taip pat savo interneto svetainėse paviešinti daugiau su įmonės skaidrumu susijusios
informacijos.
8. STIRNA.INFO
Projekto trukmė: 2016 m. sausis – 2017 m. kovas
Projekto biudžetas: 10 406,38 EUR
Finansavimo šaltinis: Švedijos ambasada Lietuvoje

Apie projektą
Iniciatyvos tikslas – prisidėti prie skaidresnės žiniasklaidos atnaujinant žiniasklaidos savininkus vaizduojančią
svetainę stirna.info, surinkti informacijos apie politikus ir valstybės tarnautojus, kurie valdo žiniasklaidos priemones
atvaizduoti tai stirna.info platformoje, taip pat surengti 3 intensyvius seminarus, kurių metu žurnalistai ir
žurnalistikos studentai būtų supažindinami su geriausiais žurnalistikos pavyzdžiais, kaip galima etiškai ir socialiai
jautriai informuoti apie su politika ir visuomene susijusias temas.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
Atnaujinta stirna.info, joje, remiantis LR Kultūros ministerijos ir Radijo ir televizijos komisijos informacija,
pateikiami naujausi duomenys apie žiniasklaidos priemonių savininkus 2015 metais. Surinkti duomenys apie
žiniasklaidos versle dalyvaujančius politikus ir valstybės tarnautojus, vyko 2 seminarai žurnalistams ir žurnalistikos
studentams: su buvusia BBC žurnaliste Diane Kemp bei Švedijos nacionalinio transliuotojo žurnalistu Nils Hanson.
9. ES INVESTICIJŲ SKAIDRUMAS
Projekto trukmė: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. liepa
Projekto biudžetas: 5 641,45 EUR
Finansavimo šaltinis: Švedijos ambasada Lietuvoje

Apie projektą
Šio projekto tikslas – identifikuoti, kokios yra esminės skaidrumo rizikos skirstant ES investicijas, skirtas viešinimo
projektams, bei suformuoti rekomendacijas, kas galėtų prisidėti prie šių rizikų geresnio suvaldymo.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
2016 m. TILS surengė pirmuosius giluminius interviu su atrinktomis interesų grupėmis bei parengė teisinės bazės,
reguliuojančios šią sritį, analizę.
10. 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. Šioje svetainėje taip pat galima
pamatyti, kokie asmenys (fiziniai ar juridiniai) Seime siekia įtakos.

11

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
2016 metų rugpjūtį vartotojams pristatytas atnaujintas politinių pažiūrų testas, skirtas 2012-2016 metų Seimo
kadencijai. Į 12 klausimų atsakę vartotojai galėjo palyginti savo pasirinkimus su Seimo narių balsavimais ir sužinoti,
kurie Seimo nariai / Seimo frakcijos balsavo panašiai. Šia galimybe nuo 2016 m. rugpjūčio 30 d., kuomet testas
pradėjo veikti, iki 2016 m. gruodžio 31 d. pasinaudojo 60 tūkst. unikalių vartotojų.
11. DARBINIS VIZITAS ISLANDIJOJE
Projekto trukmė: 2016 m. gegužė – 2016 m. gruodis
Projekto biudžetas: 2 638, 8 EUR
Finansavimo šaltinis: VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“ kartu su VšĮ „OSF projektai“ (EEE NVO
programa)

Apie projektą
Vizito tikslas – susipažinti su Islandijoje galiojančia teise gauti informacijos, su institucijų atvirumu ir žmonių
galimybėmis dalyvauti sprendimų priėmime. Taip pat – sužinoti apie žurnalistų darbo specifiką, susipažinti su jų
atliekamais tyrimais ir darbo metodais.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
TILS atstovai nuvyko į Reikjaviką, kur susitiko su 1) Jóhannes Kr. Kristjánsson iš “Reykjavik Media”, 2) Žmogaus
teisių centru, 3) Švietimo, mokslo ir kultūros ministerija, 4) Islandijos konsorciumu eletroninėms prenumeratoms,
5) Parlamento ombudsmenu, 6) Piratų partija, 7) Jón Baldvin Hannibalsson (buvęs užsienio reikalų ministras,
pasirašęs nutartį, kuria Islandija pripažįsta Lietuvos Nepriklausomybę), 8) “Transparency International” Islandijos
kontaktine grupe.
12. JAUNIMO SĄŽININGUMO SKATINIMAS
Projekto trukmė: 2016 m. sausis – 2016 m. gruodis
Projekto biudžetas: 1 000 EUR
Finansavimo šaltinis: Prancūzijos Respublikos ambasada

Apie projektą
TILS jaunimo iniciatyva „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ siekia paskatinti Lietuvos jaunimą veikti skaidriai, etiškai ir
sąžiningai.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
Per 2016 metus „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ narių skaičius išaugo iki 133 mokyklų iš daugiau nei 80 Lietuvos
vietovių. Minėdamos Tarptautinę Antikorupcijos dieną 2016 m. gruodžio 9-ąją beveik 60 mokyklų visoje Lietuvoje
surengė viešus „Sąžiningumo deklaracijos“ skaitymus ir ieškojo naujų būdų, kaip siekti didesnio sąžiningumo ir
skaidrumo savo bendruomenėse.
13. SPORTO FINANSAVIMO RIZIKOS LIETUVOJE
Projekto trukmė: 2016 m. lapkritis – 2016 m. gruodis
Projekto biudžetas: 1 000 EUR
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas

12

Apie projektą
Šis projektas - „Transparency International“ Sekretoriato pasaulinio korupcijos sporte tyrimo dalis, kuriuo siekiama
nustatyti esmines rizikas ir iššūkius Lietuvos viešojo sektoriaus institucijoms finansuojant sporto organizacijų veiklą.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
TILS atliko konfidencialius pusiau struktūruotus kokybinius interviu su sporto srityje dirbančiais ekspertais iš viešojo
ir privataus sektorių, sporto žurnalistikos, akademijos bei sporto federacijų ir klubų, surengė viešąją konsultaciją su
pagrindinių sporto politiką formuojančių ir finansavimą organizuojančių institucijų vadovais. Apibendrinus gautą
informaciją, TILS parengė studiją „Skaidrumo treniruočių planas. Pagrindinės sporto finansavimo rizikos“ (ją galite
rasti čia), kurioje apžvelgiamos šios sritys: (I) kokios Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos ir kaip administruoja
sporto ir kūno kultūros veikloms skirtas lėšas, (II) kokiais kriterijais remiantis šios lėšos paskirstomos konkrečioms
sporto šakoms ir organizacijoms bei (III) kokie atskaitingumo reikalavimai yra keliami šių lėšų gavėjams.

„BALTOSIOS BANGOS“ NARIŲ SKAIDRUMO TYRIMAS

Apie projektą
Iniciatyvos tikslas – sukurti „Baltosios bangos“ narėms skaidrumo standartą, pagal kurį įmonės galėtų viešai
atsiskaityti už savo veiklą, informuoti apie savo finansus, sumokėtus mokesčius, skelbti, kokių priemonių imasi
siekdamos išvengti korupcijos savo darbe.

Pagrindinės projekto išdavos 2016 metais
Atliktas pirminis „Baltosios bangos“ narių skaidrumo vertinimas, išanalizuota, kiek ir kokios informacijos „Baltosios
bangos“ narės skelbia apie savo veiklą, finansus ir antikorupcines priemones.
Šios paslaugos buvo teiktos pagal paslaugų sutartį su Asociacija „Investors’ Forum“.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas
Sergejus Muravjovas

Didžioji g. 5, LT-011228, Vilnius | +370 (5) 212 69 51 | info@transparency.lt | www.transparency.lt
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Priedas Nr. 5: Įstaigos gautos projektinės lėšos, jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal
išlaidų rūšis.

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per
2016 metus (žemiau nurodomi
projektai)

„Transparency International“
Sekretoriatas/ Europos
Komisija
Sąžiningumo susitarimai

Per ataskaitinį
laikotarpį
pripažintos
gautos lėšos
(EUR)
77.822,60

Šiaurės ministrų taryba
Interesų valdymo tyrimas

20.789,27

Žmogaus teisių stebėjimo
institutas / EEE NVO
programa
NVO atlasas

15.992,22

„Transparency International“
Sekretoriatas / Siemens AG
Privataus sektoriaus skaidrumo
tyrimas
„Transparency International“
Jungtinės Karalystės skyrius
Gynybos sektoriaus atskaitingumo
tyrimas
Švedijos ambasada Lietuvoje
ES investicijų skaidrumas

15.000,00

„Transparency International“
Sekretoriatas / Europos
Komisija
ANTICORRP
Council on International
Educational Exchange

5.000,00

12.000,00

5.641,45

2.727,44

Išlaidų rūšys

Projekto administracinės išlaidos, darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto
viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo
išlaidos, projekto dalyvių kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos
projekto išlaidos.
Projekto administracinės išlaidos, darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto
viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, projekto
dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo
išlaidos, kitos projekto išlaidos.
Projekto administracinės išlaidos, darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto
viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo
išlaidos, projekto dalyvių kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos
projekto išlaidos.
Darbo užmokesčiai, projekto viešinimo
išlaidos, dizaino ir programavimo išlaidos,
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo,
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos.
Darbo užmokesčiai, projekto viešinimo
išlaidos, kitos projekto išlaidos.

Projekto administracinės išlaidos, darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto
viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo
išlaidos, projekto dalyvių kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos
projekto išlaidos.
Projekto administracinės išlaidos, darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto
viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, kitos
projekto išlaidos.
Projekto administracinės išlaidos, darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino
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(Baltijos-Amerikos Laisvės
fondas – BAFF)
„Transparency International“
skaidrumo mokykla 2016
Žmogaus teisių stebėjimo
institutas / EEE NVO
programa
Darbinis vizitas Islandijoje
„Transparency International“
Sekretoriatas / Europos
Komisija
ANTICORRP projekto viešinimas
Lenkijos Respublikos
ambasada Lietuvoje
„Transparency International“
skaidrumo mokykla 2016

darbai, projekto dalyvių kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos
projekto išlaidos.
2.638,80

Projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo,
maitinimo išlaidos.

2.500,00

Projekto viešinimo išlaidos, susijusios su
filmo gamyba.

1.500,00

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

JAV ambasada
„Transparency International“
skaidrumo mokykla 2016

1.318,80

„Transparency International“
Sekretoriatas
Sporto finansavimo rizikos
Lietuvoje

1.000,00

Prancūzijos Respublikos
ambasada
Jaunimo sąžiningumo skatinimas
Kazickų fondas
NVO atlasas

1.000,00

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

893,42

Darbo užmokesčiai, dizaino ir
programavimo darbai,, kitos projekto
išlaidos.

JAV ambasada
„Transparency International“
skaidrumo mokykla 2015

337,15

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

Iš viso:

166 161,15 EUR
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