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„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, 

nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – įgyvendinti skaidrumo bei 

antikorupcines iniciatyvas. Savo veiklą Lietuvoje įgyvendiname nuo 2000 m. birželio 6 

d.  

2018 m. metinėje veiklos ataskaitoje detaliai pristatome 2018 metais įgyvendintas 

iniciatyvas bei svarbiausius savo pasiekimus. Šią ataskaitą sudaro: 

 

I. Svarbiausių TILS 2018 metų darbų santrauka 3 

II. Informacija apie organizaciją 4 

III. 2018 metais organizacijos veiklos rezultatų ataskaita 6 

IV. 2018 metų organizacijos gautų lėšų ataskaita 8 

V. 2018 metais vykdytų iniciatyvų pristatymas 11 
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I. SVARBIAUSI 2018 METŲ DARBAI 
 

Kviečiame susipažinti su svarbiausiais „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 

2018 metų darbais (priedas Nr. 1). Juos taip pat galite rasti čia. 

  Priedas Nr. 1 

https://www.transparency.lt/2018-metu-darbai/
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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. 

 

 Dalininkas Įnašo data Įnašo suma 

1. Aurimas Perednis 
2014-01-28 100 LTL / 28,96 EUR 

2018-06-07 21,04 EUR 

2. Sergejus Muravjovas 
2014-01-27 100 LTL / 28,96 EUR 

2018-06-01 21,04 EUR 

3. Rūta Žiliukaitė 2018-04-30 50 EUR 

Viso: 150 EUR 

 

Įstaigos darbuotojai  

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 2018 m. gruodžio 31 d. – organizacijoje dirbo 

7 asmenys. 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; 

• Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją. 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.lt/struktura/
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Siekiame: 

• Kad Lietuva įgyvendintų Jungtinių 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 skatinimui bei įtraukimui į antikorupcines iniciatyvas. 

 

TILS 2016-2020 m. strategiją galite rasti čia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/09/TILS-strategija_2016-2020.pdf
http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/09/TILS-strategija_2016-2020.pdf
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III. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 

TILS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2018 METUS (EUR): 

 
Eil.nr. 

 
Straipsniai 

 
Ataskaitinio laikotarpio 

 
Praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio 
  

I. PAJAMOS 276337  293866 

1. 
Pajamos už suteiktas 
paslaugas, parduotas prekes 

109542 122250 

2. Finansavimo pajamos 165764  171532 

2.1 
Finansavimo sumų iš    
valstybės biudžeto 
panaudojimo pajamos  

1417  1600 

2.2 Kitos finansavimo pajamos 164347  169932 

3. Kitos pajamos 1031  84 

II. SĄNAUDOS 276070 258966 

1. 
Suteiktų paslaugų, parduotų 
prekių savikaina 

53670  51756 

2. Kitos sąnaudos 713  2022 

3. Veiklos sąnaudos 221687  205188 

3.1 Pardavimo 49382  51737 

3.2 Darbuotojų išlaikymo 144440  117928 

3.3 Nusidėvėjimo (amortizacijos) 449  449 

3.4 Patalpų išlaikymo 5630  8097 

3.5 Ryšių, pašto 9128  11926 

3.6 Transporto išlaikymo 2043  4325 

3.7 Turto vertės sumažėjimo     

3.8 Kitos veiklos  10615  10726 

3.9 Suteiktos labdaros, paramos    

3.10 
Dėl ankstesnių laikotarpių  
klaidų taisymo 

   

III. 
VEIKLOS REZULTATAS 
PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 

267  34900 

IV. PELNO MOKESTIS     

V. 
GRYNASIS VEIKLOS 
REZULTATAS 

267  34900   

*Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių asmenų registrui 
dieną. 
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Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 
 
2018 m. TILS ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido. 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 147548 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 449 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių 
išlaidos 

72802 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 13079 

5.  Kitos sąnaudos 42192 

 Viso: 276070 

 
 
Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 45586 

2. Kitos sąnaudos 64720 

 Viso: 110306 

 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 
užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2018 
metais buvo išmokėta 49862 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 
Tokių išmokų 2018 metais nebuvo. 
 
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 
asmenims 
Tokių išmokų 2018 metais nebuvo. 
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IV. 2018 M. GAUTŲ LĖŠŲ ATASKAITA 
 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2018 m. gautų įplaukų sąrašą.  

Priede Nr. 3 pateikiama informacija apie įstaigos lėšas ir jų pokytį nuo 2005 m. 

Priede Nr. 4 (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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2018 M. SAUSIO 1 D. - 2018 GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS 
  

Įplaukos, EUR Procentinė 
dalis 

PROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Europos Komisija  90 245,00 34,36% 

„Transparency International“ Rusijos skyrius / Europos Komisija  25 066,00 9,54% 

„Transparency International“ Švedijos skyrius / Švedijos institutas 8 701,71 3,31% 

Šiaurės ministrų taryba  7 782,89 2,96% 

Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas 2 561,81 0,98% 

Kazickų šeimos fondas 1 762,89 0,67% 

Prancūzijos Respublikos ambasada  750,00 0,29% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Siemens Integrity 
Initiative 

550,00 0,21% 

Viso projektinių lėšų:  137 420,30     52,33% 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2018 
dalyvių mokesčiai 

 63 670,17     24,24% 

Jungtinės Karalystės Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerija (UK 
Foreign and Commonwealth Office) 

 22 652,06     8,63% 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija  7 500,00     2,86% 

Construction Sector Transparency Initiative (CoST) / Jungtinės 
Karalystės tarptautinio vystymo departamentas ir Nyderlandų 
Karalystės užsienio reikalų ministerija 

 5 653,16     2,15% 

„Transparency International“ Ukrainos skyrius / Omidyar Network  3 984,00     1,52% 

VšĮ „Freedom House“  3 900,00     1,49% 

„Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius  3 378,58     1,29% 

Asociacija „Investors‘ Forum“  3 000,00     1,14% 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 
ministerijos / Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 

 2 800,00     1,07% 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis   2 152,14     0,82% 

Europos Komisija   1 500,00     0,57% 

Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai  1 000,00     0,38% 

Švedijos institutas  1 000,00     0,38% 

Small Media Foundation  825,92     0,31% 

VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“  533,91     0,20% 

Vidaus auditorių asociacija  400,00     0,15% 

Kitos TILS uždirbtos lėšos  358,66     0,14% 

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga  300,00     0,11% 

UAB „Mokesčių srautas“  200,00     0,08% 

Baltarusijos viešojo administravimo reformų ir transformacijos 
institutas 

 100,00     0,04% 

„Transparency International“ Slovakijos skyrius  100,00     0,04% 

K Adenauerio labdaros-paramos fondas bendradarbiavimui su Rytų 
Europa 

 80,00     0,03% 

Aukos  57,07     0,02% 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“  50,00     0,02% 

Viso neprojektinių lėšų:   125 195,67     47,67% 

Viso gauta lėšų: 262 615,97      Priedas Nr. 2 
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TILS GAUTOS LĖŠOS 2005 - 2018 M. 

Priedas Nr. 3 

 

Daugiau informacijos apie TILS ankstesniais metais gautas lėšas galite rasti čia 

(skiltyje „Finansavimas“).  

  

http://www.transparency.lt/atskaitingumas/
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V. 2018 M. INICIATYVOS 
 

2018 metais TILS įgyvendino 11 iniciatyvų: „Sąžiningumo susitarimai“, „Tarptautinių 

antikorupcinių priemonių pritaikymas“, „Tvarių partnerysčių kūrimas Baltijos jūros 

regione“, „Interesų konfliktų suvaldymas“, „Transparency Fellowship programa“, 

„Politinė įtaka žiniasklaidoje“, „Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos Lietuvoje“, „Jaunimo 

sąžiningumo skatinimas“, „NVO atlasas“, „Manoseimas.lt“, „Verslo kyšininkavimas 

užsienyje“. Visas iniciatyvas TILS įgyvendino siekdamas įstatuose nustatytų tikslų. 

 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome visas iniciatyvas – jų trukmę, įgyvendinimui skirtą 

biudžetą, finansavimo šaltinius, aprašymus bei pagrindines išdavas 2018 metais 

(iniciatyvų eiliškumas pateikiamas pagal biudžeto dydį). 

 

 

1. SĄŽININGUMO SUSITARIMAI  
 

Trukmė: 2016 m. sausis – 2019 m. gruodis  

Biudžetas:  389 113 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 

Sekretoriatą) 

 

Apie iniciatyvą 

Sąžiningumo susitarimai (angl. Integrity Pacts) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo 

„Transparency International“ pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie 

skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šios 

iniciatyvos esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų 

įgyvendinamų projektų stebėseną. 2016 – 2019 m. „Transparency International“ 

Lietuvos skyrius įgyvendina „Sąžiningumo susitarimų“ iniciatyvą Lietuvoje. Iniciatyvos 

metu TILS stebi du Vilniaus miesto savivaldybės projektus, kurių bendra vertė – 11,4 

mln EUR.: (1) „Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, 

sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje“ (projekto 

kodas 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001); (2) „Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir 

jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas“ (projekto kodas 

07.1.1-CPVA-R-904-01-0002). Daugiau informacijos: 

www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai   

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

TILS paskelbė įmonių, dalyvavusių 2015-2016 m. Vilniaus ir Kauno miestų 

savivaldybių viešųjų pirkimų konkursuose, apklausos rezultatus (daugiau informacijos 

- čia). Šiuos rezultatus TILS pristatė Kauno ir Vilniaus savivaldybių atstovams. TILS 

2018 m. tęsė pirkimų dokumentų peržiūrą, pristatė savo komentarus Vilniaus miesto 

savivaldybės ir Vilniaus vystymo kompanijos atstovams. Siekiant užtikrinti, kad galimus 

http://www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai/
http://www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai/
https://www.transparency.lt/20180510
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viešųjų pirkimų ar kitus pažeidimus žinantys asmenys apie juos praneštų, TILS 

dalyvavo teisėkūroje ir teikė pasiūlymus dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo.  

 

 

2. TARPTAUTINIŲ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ 

PRITAIKYMAS 
 

 

Trukmė: 2018 m. gegužė – 2020 m. vasaris 

Biudžetas:  52 132 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Rusijos 

skyrių) 

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas - bendradarbiaujant su „Transparency International“ (TI) Rusijos 

skyriumi parengti 8 studijas apie tai, kaip Europos Tarybos valstybės įgyvendina 

Baudžiamosios teisės ir Civilinės teisės konvencijas dėl korupcijos, aptarti studijų 

rezultatus su kolegomis iš TI Rusijos bei suprasti, ką šalims rekomendavo GRECO, 

kas galėtų būti aktualu Rusijai ir Lietuvai.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

2018 m. vyko paruošiamieji iniciatyvos darbai bei pirmosios studijos apie juridinių 

asmenų baudžiamąją atsakomybę rengimas.  

 

 

3. TVARIŲ PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS BALTIJOS JŪROS 

REGIONE 
 

Trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2019 m. spalis 

Biudžetas:  225 000 SEK / 21 719,19 EUR 

Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas (per „Transparency International“ Švedijos 

skyrių), TILS (10% kofinansavimas) 

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas - bendradarbiaujant su „Transparency International“ skyriais 

Švedijoje ir Rusijoje skatinti geruosius skaidrumo pavyzdžius versle ir stiprinti 

partnerystes.   

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

2018 m. vyko susitikimas su iniciatyvos partneriais, paruošiamieji iniciatyvos darbai. 
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4. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS  
 

Trukmė: 2017 m. vasaris – 2018 m. vasaris 

Biudžetas: 51 960,60 EUR (TILS dalis su kofinansavimu – 21 457,52 EUR).  

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų taryba, TILS (5% kofinansavimas).  

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas – išsiaiškinti, kaip valstybės (VVĮ) ir savivaldybių (SVĮ) 

valdomose įmonėse valdomi interesų konfliktai bei kiek politizuota gali būti jų veikla. 

Siekiant tai ištirti TILS atliko konfidencialius kokybinius interviu, analizavo VĮ „Registrų 

centro“ ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis bei peržiūrėjo, kokią informaciją 

savo svetainėse skelbia 30 didžiausių VVĮ ir 30 didžiausių SVĮ.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 4 iš 10 VVĮ ir SVĮ vadovų buvo susiję su partijomis, 

kad VVĮ ir SVĮ nėra pakankamai atsparios politikų ir verslo įtakai. Pamatėme, kad po 

Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų taip pat keičiasi apie trečdalio įmonių vadovai. 

Pavyzdžiui, po 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų vadovai pasikeitė 37-iose 

savivaldybių valdomose įmonėse, po 2016 m. Seimo rinkimų vadovų kaita įvyko 27-

iose valstybės valdomose įmonėse. Daugiau informacijos: www.manovalstybe.info ir 

www.transparency.lt/20180207 

 

 

5. TRANSPARENCY FELLOWSHIP PROGRAMA  
 

Trukmė: 2018 m. birželis – 2018 m. rugsėjis 

Biudžetas: 15 528 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ 

Sekretoriatą), TILS (20% kofinansavimas). 

 

Apie iniciatyvą 

„Transparency Fellowhip programa“ – tai dešimties dienų intensyvių mokymų 

programa neseniai prie „Transparency International“ judėjimo prisijungusiems 

žmonėms. Daugiau apie programą (anglų k.):  

www.transparencyschool.org/transparency-fellowship.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

Tai jau antrą kartą TILS įgyvendinama programa, kurioje 2018 m. dalyvavo 6 kolegos 

iš TI skyrių ir kontaktinių centrų Bosnijoje ir Hercegovinoje, Čilėje, Ganoje, Jungtinėje 

Karalystėje, Pietų Afrikos Respublikoje bei Rusijoje. Liepos 2-8 d. jie dalyvavo 

tarptautinėje Skaidrumo mokykloje, liepos 9-10 d. vyko į susitikimus įvairiose Lietuvos 

institucijose ir įmonėse (STT, Valstybės kontrolėje, VTEK, Lietuvos geležinkeliuose, 

Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijose, Lietuvos policijoje, Viešųjų pirkimų 

tarnyboje bei kitur), o liepos 11 d. - TILS surengtame gebėjimų stiprinimo seminare.  

 

http://www.manovalstybe.info/
http://www.transparency.lt/20180207
http://www.transparencyschool.org/transparency-fellowship/
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„Transparency Fellowship“ programos dalyviai Vilniuje 

 

 

6. POLITINĖ ĮTAKA ŽINIASKLAIDOJE 
 

Trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2019 m. vasaris 

Biudžetas: 10 244,85 EUR 

Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas per Švedijos ambasadą Lietuvoje 

 

Apie iniciatyvą 

Lietuvoje veikia daugiau nei tūkstantis žiniasklaidos priemonių, dalis jų –susijusios su 

verslu bei politikais. Šia iniciatyva siekėme suprasti, kiek politikai yra susiję su 

žiniasklaida ir kaip savivaldybės leidžia viešinimui skirtas lėšas.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

TILS išanalizavo 2015 - 2018 m. Lietuvos savivaldybių lėšas, kurios buvo skirtos jų 

veiklų viešinimui, ir kokios žiniasklaidos priemonės jas kiekvienais metais gavo. 

Tuomet TILS, remiantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenimis, 

įvertino, kiek lėšų gavėjai susiję su politikais. Rezultatai rodo, kad nuo 2015 m. 

savivaldybės trečdalį (2 mln. eurų) viešinimo lėšų skyrė su politikais susijusiai 

žiniasklaidai. Sąsajų su politikais turinčias įmones finansavo kas antra savivaldybė. 

Daugiau informacijos - www.manovalstybe.info  

 

 

 

http://www.manovalstybe.info/
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7. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS 

LIETUVOJE 
  

Trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2019 m. gegužė 

Biudžetas: 5 000 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 

  

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas – įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą mokyklose ir per jį 

supažindinti moksleivius su jų galimybėmis įsitraukti priimant viešuosius sprendimus 

bei skirstant lėšas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.  

  

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

Atlikti paruošiamieji iniciatyvos darbai: parengtas bendras iniciatyvos įgyvendinimo 

planas, atlikta užsienio šalių dalyvaujamųjų biudžetų mokyklose analizė, pirminė 

mokyklų atranka. TILS susisiekė su daugiau nei 40 mokyklų Vilniaus apskrityje, 

pristatė iniciatyvos tikslus bei kartu su mokyklomis nusprendė, kad dalyvaujamuosius 

biudžetus pirmiausia išbandys Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija ir Eitminiškių 

gimnazija. 

 

 

8. JAUNIMO SĄŽININGUMO SKATINIMAS 

Trukmė: 2017 m. gruodis – 2019 m. gruodis 

Biudžetas: 4 322,08 EUR 

Finansavimo šaltinis: Prancūzijos Respublikos ambasada, Vašingtono lietuvių 

profesionalų klubas, TILS (200 EUR kofinansavimas)  

 

Apie iniciatyvą 

TILS jaunimo sąžiningumo iniciatyva siekia paskatinti Lietuvos jaunimą veikti skaidriai, 

etiškai ir sąžiningai. Daugiau: https://www.transparency.lt/jaunimo-iniciatyvos/ 

  

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

2018 m. prie „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ prisijungė 14 naujų mokyklų ir narių 

skaičius išaugo iki 174 iš daugiau nei 94 Lietuvos vietų. 2018 m. gruodžio 9 d., 

Tarptautinę Antikorupcijos dieną, moksleiviai iš daugiau negu 60 mokyklų kūrė 

skaidrumo vėliavas bei diskutavo apie mokyklos bendruomenės vertybes. 2018 m. 

spalio-lapkričio mėn. TILS kartu su 8 Kauno miesto ir Vilniaus apskrities mokyklomis 

taip pat atliko eksperimentą, kuriuo siekė suprasti, kas moksleivius skatina elgtis 

sąžiningai. Pradėta eksperimento duomenų analizė. 

 

 

 

 

 

https://www.transparency.lt/jaunimo-iniciatyvos/
https://www.transparency.lt/jaunimo-iniciatyvos/
https://www.transparency.lt/jaunimo-iniciatyvos/
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9. NVO ATLASAS  
 

Trukmė: 2018 m. - 2019 m. 
Biudžetas: 2 762,89 EUR  
Finansavimo šaltinis: Kazickų šeimos fondas, Advokatų kontora SORAINEN ir 
partneriai  
 

Apie iniciatyvą 

 „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 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 išdavos 2018 metais 

TILS toliau vystė NVO svetainę NVOatlasas.lt, kurioje 2018 m. buvo daugiau nei 2000 

organizacijų.  

 

 
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 

skaidrumo vėliava. Autorė Gabrielė 

 
VGTU inžinerijos licėjaus skaidrumo vėliava. 

Autorė Greta 

http://www.nvoatlasas.lt/
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10. MANOSEIMAS.LT 
 

Trukmė: 2017 m. lapkritis – 2018 m. lapkritis 

Biudžetas: 2 200 EUR  

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Nyderlandų 

Karalystės ambasada 

 

Apie iniciatyvą 

Svetainė ManoSeimas.lt leidžia greitai ir paprastai sužinoti, kiek aktyviai Seimo nariai 

dalyvauja posėdžiuose ir balsavimuose, kaip aktyviai teikia teisės aktų projektus bei 

kiek jų pasiūlymai būna sėkmingi. Šiuos duomenis galima analizuoti pagal frakcijas ir 

lyginti visų Seimo frakcijų rodiklius. 

 

Pagrindinės išdavos 2017 metais 

2018 m. buvo pabaigti ManoSeimas.lt atnaujinimo darbai. Dėl 2017 m. metų pradžioje 

pasikeitusios LR Seimo svetainės (www.lrs.lt) skelbiamų duomenų struktūros buvo 

būtina perprogramuoti ManoSeimas.lt duomenų surinkimo ir apibendrinimo sistemas.  

 

 

11. VERSLO KYŠININKAVIMAS UŽSIENYJE  
 

Trukmė: 2018 m. kovas – 2018 m. lapkritis 

Biudžetas: 550 EUR  

Finansavimo šaltinis: Siemens Integrity Initiative (per „Transparency International“ 

Sekretoriatą) 

 

Apie iniciatyvą 

Iniciatyvos tikslas – įvertinti, kaip valstybės vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus tirti 

verslo korupciją užsienyje. Vertinamos valstybės, pasirašiusios Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Kovos su užsienio pareigūnų 

papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius konvenciją.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

TILS paviešino studijos rezultatus, rodančius, kad už pradėtus tyrimus Lietuvai skirti 2 

balai ir ji priskirta prie šalių, kurios ribotai vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus tirti 

verslo korupciją užsienyje. Tyrimą įgyvendino „Transparency International“ (TI) 

Sekretoriatas kartu su nacionaliniais TI skyriais ir ekspertais visose EBPO valstybėse 

narėse bei Kinijoje, Indijoje, Honkonge ir Singapūre. Daugiau informacijos: 

www.transparency.lt/verslo-korupcija-svetur-2018  

 

 

 

 

 

http://www.lrs.lt/
http://www.transparency.lt/verslo-korupcija-svetur-2018/
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NB. 2018 m. TILS taip pat pradėjo dviejų projektų įgyvendinimą: „Jonvabaliai.lt 

pėdsakais: ES investicijų ir viešųjų finansų skaidrumo didinimas dešimtyje Lietuvos 

savivaldybių“ (finansavimo šaltinis – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“) ir 

„Gyventojų įtraukimas į viešojo valdymo procesus per dalyvaujamojo biudžeto metodą 

Vilniaus miesto savivaldybėje“ (finansavimo šaltinis – LR Vidaus reikalų ministerija per 

LR finansų ministeriją). Dėl pasikeitusių aplinkybių 2018 m. TILS nutraukė šiuos 

projektus ir gautas lėšas grąžino.   

 

 

   „Transparency International“ tarptautinės Skaidrumo mokyklos dalyviai Vilniuje  
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Žemiau pateikiame TILS 2018 m. įgyvendintas iniciatyvas pagal paslaugų 

sutartis: 

 

1. „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ TARPTAUTINĖ 

SKAIDRUMO MOKYKLA  
 

Trukmė: 2018 m. – 2019 m. 

Biudžetas: 66 231,98 EUR 

Finansavimo šaltinis: Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas*, vasaros 

mokyklos dalyvių mokesčiai. 

 

Apie iniciatyvą 

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 išdavos 2018 metais 

2018 m. surengta 9-oji Skaidrumo mokykla, į kurią atvyko 130 jaunimo lyderių iš 

daugiau nei 50 pasaulio šalių. Iš viso per 9 m. mokykla subūrė jau daugiau nei 1000 

dalyvių. Savaitę trukusios mokyklos metu dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių 

lektorių paskaitų ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Daugiau informacijos: 

www.transparencyschool.org    

 

*Projektinis finansavimas (2 561,81 EUR), skirtas dviejų dalyvių iš Taivano stipendijoms.  

 

2. ANTIKORUPCIJA VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE 
 

Trukmė: 2017 m. – 2018 m. 

Biudžetas: 41 673,04 EUR 

Finansavimo šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje 

 

Apie iniciatyvą 

Iniciatyvos tikslas – geriau suprasti, kiek Lietuvos teisės aktai, lyginant su kitomis 

valstybėmis, užtikrina, kad viešieji pirkimai vyks skaidriai, atskaitingai ir atvirai, bei 

surengti seminarus didžiųjų perkančiųjų organizacijų atstovams. 

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

2018 m. TILS parengė studiją apie tai, su kokiomis korupcinėmis rizikomis susiduria 

didžiausios perkančiosios organizacijos Lietuvoje ir kokias priemones numato joms 

mažinti. Įžvalgos buvo pristatytos perkančiosioms organizacijoms  

ir aptartos apskritojo stalo diskusijos metu Jungtinės Karalystės ambasadoje.  TILS 

taip pat surengė 12 seminarų didžiosioms perkančiosioms organizacijoms, kurių metu 

http://transparencyschool.org/
http://www.transparencyschool.org/
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ieškojo būdų, kaip tinkamai suvaldyti su korupcija susijusias rizikas viešuosiuose 

pirkimuose.  

 

3. INFRASTRUKTŪROS SKAIDRUMAS LIETUVOJE 
 

Trukmė: 2017 m. – 2019 m. 

Biudžetas: 15 555,09 EUR 

Finansavimo šaltinis: Construction Sector Transparency Initiative (CoST) 

 

Apie iniciatyvą 

Bendradarbiaujant su organizacija „Construction Sector Transparency Initiative 

(CoST)“ TILS ėmėsi analizuoti Lietuvos investicijų į infrastruktūrą per valstybės 

investicijų programą (VIP) planavimą ir įgyvendinimą. Šios iniciatyvos tikslas – 

išsiaiškinti, kaip planuojami infrastruktūros projektai Lietuvoje ir kiek skaidriai jie 

įgyvendinami.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

2018 m. TILS išanalizavo, kaip planuojami VIP projektai Lietuvoje ir su kokiomis 

rizikomis susiduriama. Pasinaudojus teise gauti informaciją TILS surinko duomenis 

apie 2007 – 2016 metų iš valstybės biudžeto VIP skirtas lėšas, projektams keltus 

tikslius ir jų įgyvendinimą. Tyrimo rezultatai rodo, kad VIP, kuriai Lietuva kasmet skiria 

apie 1,3 mlrd. eurų, veikia nepakankamai skaidriai ir skelbia tik du trečdalius (68 proc.) 

galimos informacijos apie remiamus infrastruktūros projektus. Anot tyrimo dalyvių, VIP 

taip pat neturi aiškių tikslų ir prioritetų. 

 

 

4. SKAIDRUMO INICIATYVOS SVEIKATOS APSAUGOJE 
 

Trukmė: 2018 m. kovas - 2019 m. kovas  

Biudžetas: 9 876 EUR 

Finansavimo šaltinis: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija  

 

Apie iniciatyvą 

Šių iniciatyvų tikslas - skatinti geruosius pavyzdžius sveikatos apsaugos sektoriuje.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

Bendradarbiaujant su POLA, TILS 2018 m. parengė dvi studijas: apie korupcijos 

prevencijos priemones sveikatos apsaugos srityje bei nevyriausybinių organizacijų 

veiklos tvarumo užtikrinimą. Kartu su POLA ir Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovais 

TILS subūrė daugiau nei 70 pacientų ir gydytojų į viešus pasitarimus Kauno klinikose, 

Centro poliklinikoje, Nacionaliniame vėžio institute ir juos fasilitavo.   
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5. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS  
 

Trukmė: 2018 m. – 2019 m. 

Biudžetas: 4 000 EUR  

Finansavimo šaltinis: Omidyar Network per „Transparency International“ Ukrainos 

skyrių  

 

Apie iniciatyvą 

Šios iniciatyvos tikslas – įvertinti skirtingų valstybių teisės aktus, reglamentuojančius 

viešuosius pirkimus, taip pat – kiek skaidriai praktikoje šie pirkimai yra vykdomi. 

Valstybių rezultatai lyginami tarpusavyje.  

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

TILS išanalizavo Lietuvos teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus, palygino 

su kitų valstybių teisės aktų įvertinimais, o rezultatus pristatė Viešųjų pirkimų tarnybai 

bei kitoms institucijoms. 2019 m. TILS vertins, kaip skaidriai ir atvirai viešieji pirkimai 

įgyvendinami praktikoje. 

 

 

6. „BALTOSIOS BANGOS“ NARIŲ SKAIDRUMAS 
 

Trukmė: 2018 m. – 2019 m. 

Biudžetas: 4 000 EUR 

Finansavimo šaltinis: Asociacija „Investors‘ Forum“ 

 

Apie iniciatyvą 

TILS siekė pritaikyti verslo skaidrumo standartą įmonėms, priklausančioms „Baltosios 

bangos“ iniciatyvai, bei padėti joms įvertinti savo skaidrumą, t.y. kokią informaciją apie 

save jos skelbia viešai, kiek žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, 

dukterines ar asocijuotas įmones, finansus. 

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais 

“Baltosios bangos” iniciatyvai priklausančios įmonės pradėjo vertinti savo skaidrumą 

pagal TILS siūlomą metodologiją. Pirmą kartą įmonės savo iniciatyva atlieka vertinimą 

pačios, o TILS padeda joms geriau suprasti, kiek detaliai verta viešinti tam tikrą 

informaciją apie save.  

 

 

7. GYNYBOS SEKTORIAUS RIZIKŲ VALDYMAS 
 

Trukmė: 2018 m. - 2019 m. 

Biudžetas:  3 378,58 EUR  

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Jungtinės Karalystės skyrius 

 

 

http://skaidrumas.lt/imones
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Apie iniciatyvą 

Gynybos sektoriaus rizikų valdymas - tai „Transparency International“ Jungtinės 

Karalystės skyriaus metodologija paremtas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti, su kokiomis 

rizikomis susiduria Lietuvos gynybos sektorius ir kaip sekasi tas rizikas suvaldyti. 

Tyrimo metu vertinamos bendrosios LR Krašto apsaugos ministerijos korupcijos 

rizikos, viešieji pirkimai, pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse misijose, galimi 

interesų konfliktai bei kiti aspektai. 

 

Pagrindinės išdavos 2018 metais  

2018 m. TILS pradėjo antrąjį Lietuvos vertinimą (pirmasis vyko 2015 m.): atliko 

konfidencialius kokybinius interviu su gynybos srityje dirbančiais viešojo ir privataus 

sektoriaus atstovais, mokslininkais, tyrėjais, analizavo viešai prieinamą informaciją, 

pradėjo vertinti įvykusias reformas. Tyrimo trukmė - 2018 - 2019 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Sergejus Muravjovas 

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžioji g. 5, LT-011228, Vilnius | +370 5 212 69 51 | info@transparency.lt 

mailto:info@transparency.lt
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Priedas Nr. 4. 

Įstaigos gautos projektinės lėšos, jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų 

panaudojimas pagal išlaidų rūšis.  

Gautos lėšos ir jų šaltiniai 

per 2018 metus  

(žemiau nurodomos 

iniciatyvos) 

Per ataskaitinį 

laikotarpį 

pripažintos 

gautos lėšos 

(EUR) 

 

Išlaidų rūšys 

„Transparency 

International“ 

Sekretoriatas / Europos 

Komisija 

Sąžiningumo susitarimai 

77.822,60 

 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, 

projekto viešinimo išlaidos, dizaino ir 

programavimo išlaidos, projekto dalyvių 

kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

 

„Transparency 

International“ Rusijos 

skyrius / Europos Komisija 

Tarptautinių antikorupcinių 

priemonių pritaikymas 

 

25.066,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 

maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency 

International“ 

Sekretoriatas/ Europos 

Komisija 

Transparency Fellowship 

programa 

12.422,40 

 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, 

projekto viešinimo išlaidos, dizaino 

išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

 

„Transparency 

International“ Švedijos 

skyrius / Švedijos 

institutas 

Tvarių partnerysčių kūrimas 

Baltijos jūros regione 

8.701,71 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, 

projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 

maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Šiaurės ministrų taryba 

Interesų konfliktų 

suvaldymas 

7.782,89 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, 

projekto viešinimo išlaidos, dizaino 

išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

 

Taivano demokratijos 

stiprinimui skirtas fondas 

„Transparency International“ 

tarptautinė Skaidrumo 

mokykla 

2.561,81 

 

Kelionės, maitinimo, renginio išlaidos, 

kitos projekto išlaidos. 
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Kazickų šeimos fondas 

NVO atlasas 

1.762,89 Darbo užmokesčiai, dizaino ir 

programavimo darbai, kitos projekto 

išlaidos. 

 

Prancūzijos Respublikos 

ambasada 

Jaunimo sąžiningumo 

skatinimas 

750,00 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, 

projekto dalyvių kelionės, kitos projekto 

išlaidos. 

„Transparency 

International“ 

Sekretoriatas / Siemens 

Integirty Initiative 

Verslo kyšininkavimas 

užsienyje 

 

550,00 Darbo užmokesčiai, projekto viešinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Iš viso: 137 420,30 EUR  
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2019 m., „Transparency International“ Lietuvos skyrius 

Didžioji g. 5, LT–01128, Vilnius 

Tel: +370 5 2126951; +370 5 2121687 

 

info@transparency.lt 

www.transparency.lt | www.facebook.com/tilietuva 


