
 
 

  



 
 

„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.  

 

Šioje metinėje veiklos ataskaitoje detaliai pristatome 2019 metais įgyvendintas iniciatyvas bei svarbiausius 

savo pasiekimus.  
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I. INFORMACIJA APIE TILS 
 

Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS organizacinę struktūrą, strateginius veiklos tikslus bei uždavinius. 

 

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. 

 

Pagrindiniais savo prioritetais laikome:  

 

1) gyventojų įtraukimą į antikorupcines bei skaidrumo iniciatyvas ir naujų partnerysčių kūrimą: 

 iniciatyvų, skatinančių skaidrumą ir netoleranciją korupcijai, kūrimas; 

 visuomenės lyderių ir institucinių partnerių įtraukimas į TILS veiklą; 

 asmenų, kovojančių su korupcija, apsauga. 

 

2) standartų kūrimą: 

 skaidrumo standartų kūrimas ir skatinimas. 

 

3) tvarų TILS veikimą: 

 

 stipri ir pavyzdį rodanti organizacija; 

 tvarus augimas.  

 

TILS 2016-2020 m. strategiją galite rasti čia.   

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2019 m. gruodžio 31 d. – TILS komandą sudarė 7 darbuotojai, 3 dalininkai, 

5 tarybos nariai. Veiklas įgyvendinti padėjo 26 savanoriai bei praktikantai.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Už pagalbą 2019 m. dėkojame TILS praktikantams ir savanoriams: Agnei Bareikaitei, Aistei Vaitkevičiūtei, 

Aleksandrui Bubniui, Anna Pott, Barborai Dulkytei, Deborah Farci, Domantui Juodkai, Emilei Stragytei, 

Evelinai Sinkevičiūtei, Gabijai Kriščiūnaitei, Gabrielei Sava, Gabrielei Svylaitei, Gretei Kriščiūnaitei, Ievai 

Kazakevičiūtei, Ivan Trunov, James Gray, Karolinai Rekštytei, Kristy Tong, Leonui Juozapavičiui, Louise 

Ferreira, Lukai Marijai Urbonaitei, Lukui Žiugždai, Miglei Matulionytei, Mitchel Harmon, Povilui Rinkevičiui 

ir Viktorijai Paškauskaitei. 

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/09/TILS-strategija_2016-2020.pdf
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Per 2019 m. prie TILS veiklos prisidėjo iš viso 10 darbuotojų. Daugiau informacijos apie TILS darbuotojus galite 

rasti čia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sergejus Muravjovas  
Vadovas 

 

Ingrida Kalinauskienė  
Programų vadovė 

 
 

Rugilė Trumpytė  
Iniciatyvų vadovė 

 

Eglė Kavoliūnaitė – 
Ragauskienė 

Iniciatyvų vadovė 
 

Ieva Dunčikaitė  
Iniciatyvų 

koordinatorė 
 

     

Ieva Kimontaitė  
Iniciatyvų 

koordinatorė 
 

Goda Indriūnaitė  
Iniciatyvų 

koordinatorė 
 

Karolis Poška  
Iniciatyvų 

koordinatorius 
 

Deimantė Žemgulytė 
Iniciatyvų 

koordinatorė 
 

Ieva Gailiūnaitė  
Iniciatyvų 

koordinatorė 
 

DARBUOTOJAI 

 

http://www.transparency.lt/struktura/
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TILS dalininkai: Aurimas Perednis, Sergejus Muravjovas ir Rūta Žiliukaitė.  

TILS tarybos nariai: Ainius Lašas, Justina Gineikienė, Marius Barys, Simona Laiconaitė ir Vaidotas Beniušis.  

Daugiau informacijos galite rasti čia. 

 

 

 

 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 

 

  

 

 

Akimirka iš TILS komandos susitikimo 2018 m. 

 

 

DALININKAI IR TARYBOS NARIAI 

http://www.transparency.lt/struktura/
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II. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
 

 

 
Eil.nr. 

 
Straipsniai 

 
Ataskaitinio laikotarpio 

 
Praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio 
  

I. PAJAMOS 295098  276337 

1. Pardavimo pajamos 109541 109542 

2. Finansavimo pajamos 183322  165764 

3. Kitos pajamos 2235  1031 

II. SĄNAUDOS 315569 276070 

1. 
Prekių, suteiktų paslaugų 
savikaina ir kitos pardavimo 
sąnaudos 

54568  53670 

2. Veiklos sąnaudos 260213  221687 

3. Kitos sąnaudos 788  713 

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

(20471)  267 

IV. PELNO MOKESTIS     

V. 
GRYNASIS VEIKLOS 
REZULTATAS 

(20471)  267   

*Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių 
asmenų registrui dieną. 
 
Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 
 
2019 m. TILS įsigijo kompiuterį (Lenovo ThinkPad L490, vertė 1 049,00 EUR). 
2019 m. TILS ilgalaikio turto neperleido. 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 186983 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 208 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 71266 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 17671 

5.  Kitos sąnaudos 39441 

 Viso: 315569 
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Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 56829 

2. Kitos sąnaudos 75418 

 Viso: 132247 

 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 
įstaigos vadovo išmokoms 
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2019 metais buvo išmokėta 
54 806,17 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms 
Tokių išmokų 2019 metais nebuvo. 
 
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
Tokių išmokų 2019 metais nebuvo. 
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III. GAUTŲ LĖŠŲ ATASKAITA 
 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2019 m. gautų įplaukų sąrašą.  

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

Prieduose (ataskaitos pabaigoje) pateikiama informacija apie projektines įplaukas ir TILS lėšų pokytį. 

 

 

 Įplaukos, EUR Procentinė 
dalis 

PROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Europos Komisija  120.638,21     43,77% 

„Transparency International“ Rusijos skyrius / Europos Komisija   21.852,80     7,93% 

„Transparency International“ Švedijos skyrius / Švedijos institutas  8.540,11     3,10% 

„Transparency International“ Sekretoriatas   7.342,00     2,66% 

Baltijos-Amerikos Laisvės fondas - BAFF  1.924,58     0,70% 

Prancūzijos Respublikos ambasada   1.784,00     0,65% 

Viso projektinių lėšų:  162 081,70     58,80% 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2019 
dalyvių mokesčiai 

 81.146,98     29,44% 

VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“  8.400,00     3,05% 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis   4.346,78     1,58% 

Europos Komisija   3.500,00     1,27% 

UAB „Mokesčių srautas“  2.700,00     0,98% 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija  2.376,00     0,86% 

„Transparency International“ Latvijos skyrius / Šiaurės ministrų tarybos 
biuras Latvijoje 

 2.232,00     0,81% 

Lenkijos savivaldybių asociacija „Euroregion Baltic“ (Stowarzyszenie Gmin 
PR Euroregion Baltyk) 

 1.622,40     0,59% 

AB „Smiltynės perkėla“  1.350,00     0,49% 

Švedijos institutas  1.270,00     0,46% 

UAB „Vičiūnų grupė“  1.200,00     0,44% 

Asociacija „Investors' Forum“  1.000,00     0,36% 

LR finansų ministerija / Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos  

 600,00     0,22% 

UAB „Orixel“  400,00     0,15% 

Kitos TILS uždirbtos lėšos  327,00     0,12% 

Aukos  257,00     0,09% 

MB „Švietimo edukatoriai“  234,80     0,09% 

VšĮ „Vilniaus mokymų centras“  200,00     0,07% 

VšĮ „Europos Humanitarinis universitetas“  150,00     0,05% 

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“  150,00     0,05% 

Baltijos gynybos koledžas  85,00     0,03% 

Viso neprojektinių lėšų:   113 547,96     41,20% 

Viso gauta lėšų: 275 629,66       

2019 M. SAUSIO 1 D. - 2019 GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS: 

http://www.transparency.lt/atskaitingumas/
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IV. VYKDYTOS INICIATYVOS 
 

2019 metais TILS įgyvendino 11 iniciatyvų: „Sąžiningumo susitarimai“, „Tarptautinių antikorupcinių priemonių 

pritaikymas“, „Politikos skaidrumas“, „Transparency Fellowship“ programa“, „Tvarių partnerysčių kūrimas 

Baltijos jūros regione“, „Politinė įtaka žiniasklaidoje“, „Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos“, „Akademinio 

sąžiningumo iniciatyvos“, „Pinigų plovimo prevencija“, „Savivaldybių skaidrumas“, „NVO atlasas“. 

 

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

šaltinius, aprašymus bei pagrindines išdavas 2019 metais (iniciatyvų eiliškumas pateikiamas pagal biudžeto 

dydį). 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2016 m. sausis – 2021 m. gruodis 

Biudžetas: 471 870 EUR 

Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą) 

 

 
 

2019 m. TILS kartu su ekspertais iš įmonių „JUREX“ ir „SWECO“ tęsė dokumentų, susijusių su stebimais 

viešaisiais pirkimais ir jų įgyvendinimu peržiūrą, teikė pastebėjimus ir komentarus Vilniaus miesto savivaldybės 

ir Vilniaus vystymo kompanijos atstovams. Taip pat vykdė internetinio puslapio, kuriame bus skelbiama visa 

su šiais projektais ir jų stebėjimu susijusi informacija, kūrimo darbus. TILS bendradarbiavo tiek su 

nacionaliniais, tiek su tarptautiniais partneriais („e-Governance Academy“, „GovEx“, „CoST“, „Open 

Contracting Partnership“ ir kt.), siekdamas geriau perprasti gerąsias viešųjų pirkimų stebėsenos ir gyventojų 

įtraukimo praktikas. Nuo 2019 m. įsigaliojus Pranešėjų apsaugos įstatymui, kuriuo siekiama užtikrinti, kad apie 

galimus pažeidimus ar negeroves sužinoję asmenys apie juos praneštų, TILS teikė rekomendacijas dėl įstatymo 

įgyvendinimo.  

 

2019 m. rugsėjo – spalio mėn. TILS atliko didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių vertinimą. Bendras įmonių 

rezultatas buvo 36 balai iš 100 galimų (ankstesnių metų rezultatai: 2017 m. – 32 balai, 2014 m. – 22 balai). 

Daugiau apie vertinimo metodologiją ir rezultatus: www.skaidrumas.lt/imones. Šio vertinimo rezultatai 

naudojami ir palyginimui, kiek informacijos apie savo turimas antikorupcines priemones, struktūrą ir finansus 

skelbia ir kaip su korupcija susijusias rizikas suvaldo tiekėjai, įgyvendinantys stebimus projektus.  

 

 

 

 

 

 

  

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. Iniciatyvos metu TILS stebi du Vilniaus miesto 

savivaldybės projektus. Daugiau apie iniciatyvą: www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai   

 

 

SĄŽININGUMO SUSITARIMAI 

http://www.skaidrumas.lt/imones
http://www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai/
http://www.transparency.lt/saziningumo-susitarimai/
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Iniciatyvos trukmė: 2018 m. gegužė – 2020 m. vasaris 

Biudžetas: 52 132 EUR 

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

 

 
 

2019 metais parengtos septynios studijos apie pranešėjų apsaugą, institucinį imunitetą, interesų konfliktų 

valdymo praktiką, korupcijos kriminalizavimą privačiame sektoriuje, politinių kampanijų finansavimą. 2019 m. 

TILS pristatė rekomendacijas TI Rusijos skyriaus organizuoto susitikimo Maskvoje metu.  

 

 
Akimirka iš susitikimo su TI Rusijos skyriaus partneriais Maskvoje 2019 m. vasario mėn. 

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2019 m. sausis – 2020 m. gruodis 

Biudžetas: 44 000 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą), TILS (10% 

kofinansavimas) 

 

 

Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su „Transparency International“ (TI) Rusijos skyriumi parengti 

8 studijas apie tai, kaip Europos Tarybos valstybės narės 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. 

Šios iniciatyvos tikslas – skatinti skaidrumą ir atvirumą politikoje, mažinti galimas korupcijos apraiškas 

sukuriant interaktyvią duomenų bazę, kuria galėtų nemokamai naudotis žurnalistai, rinkėjai bei kiti 

suinteresuoti asmenys. Taip pat, reguliariai (kas pusmetį) atlikti Seimo narių susitikimų su interesų 

grupėmis ir registruotais lobistais apžvalgą, siekiant paskatinti Seimo narius deklaruoti svarbiausius 

susitikimus arba tuos, kurių metu gavo pasiūlymų įstatymų projektams. 

POLITIKOS SKAIDRUMAS 

TARPTAUTINIŲ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ PRITAIKYMAS 
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TILS atstovai, rengdamiesi sukurti interaktyvią duomenų bazę, 2019 m. atliko panašių įrankių analizę bei 

nustatė geruosius pavyzdžius kitose valstybėse. TILS taip pat susistemino viešai prieinamus duomenis apie 

Seimo narius Lietuvoje, teikė užklausas institucijoms dėl duomenų pateikimo, vykdė internetinio įrankio 

kūrimo darbus.  

 

TILS taip pat įvertino, kaip Seimo nariai skelbia savo susitikimus su interesų grupėmis ir registruotais lobistais 

2018 m. rudens ir 2019 m. pavasario sesijų metu. Pavasario sesijos metu ketvirtadaliu sumažėjo Seimo narių, 

skelbiančių, su kokiomis interesų grupėmis ar lobistais jie susitinka. Parlamentarai taip pat paskelbė dviem 

šimtais (207) mažiau susitikimų nei 2018 rudens sesijos metu. Trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, 

daugiau informacijos: www.transparency.lt/parlamentaru-susitikimai-2019.   

 

 

 Iniciatyvos trukmė: 2019 m. gegužė – 2019 m. spalis 

Biudžetas: 23 200 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą), TILS (20% 

kofinansavimas) 

 

 
 

2019 m. TILS trečią kartą įgyvendinta programa buvo didžiausia – joje dalyvavo 9 skirtingų TI skyrių atstovai iš 

Bangladešo, Estijos, Gruzijos, Mongolijos, Peru, Rumunijos, Ugandos, Venesuelos ir Zimbabvės.  

 

Liepos 8-14 d. jie dalyvavo tarptautinėje Skaidrumo mokykloje, o liepos 15-16 d. vyko į susitikimus įvairiose 

Lietuvos institucijose ir įmonėse (Specialiųjų tyrimų tarnyboje Susisiekimo ministerijoje, Valstybės kontrolėje, 

Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje, Viešųjų pirkimų tarnyboje ir kt.), o 

liepos 17 d. – dalyvavo TILS surengtame gebėjimų stiprinimo seminare. Nuo 2017 m. „Transparency 

Fellowship“ programoje dalyvavo 20 atstovų iš 19 skirtingų TI skyrių ir kontaktinių centrų.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akimirka iš 2019 m. „Transparency Fellowship“ programos 

„Transparency Fellowhip“ programa – tai dešimties dienų intensyvių mokymų programa neseniai prie 

„Transparency International“ judėjimo prisijungusiems žmonėms.  

Daugiau: www.transparencyschool.org/transparency-fellowship 

„TRANSPARENCY FELLOWSHIP“ PROGRAMA 

http://www.transparency.lt/parlamentaru-susitikimai-2019
http://www.transparencyschool.org/transparency-fellowship
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Iniciatyvos trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2020 m. vasaris 

Biudžetas: 19 150 EUR 

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

skyrių) 

 

 
 

2019 m. pradžioje TILS kartu su partneriais iš TI Rusijos skyriaus vyko į vizitą Stokholme, kur susitiko su TI 

Švedijos atstovais ir jų partneriais iš kuruojamo verslo atstovų forumo. Jie pasidalino, kaip suvaldo su korupcija 

susijusias rizikas savo veikloje. Šio vizito tikslas – susipažinti su skirtingomis TI skyrių turimomis lėšų telkimo ir 

tvarumo strategijomis. 2019 m. balandžio 9 d. TILS kartu su Švedijos ambasada Vilniuje ir Švedijos prekybos 

rūmais surengė seminarą verslo atstovams apie skaidrumą versle.  

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2017 m. rugsėjis – 2020 m. kovas 

Biudžetas: 13 244,85 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Švedijos institutas (per Švedijos ambasadą Lietuvoje) (10 244,85 EUR), „Transparency 

International“ Sekretoriatas (3 000 EUR). 

 

 
 

TILS išanalizavo 2015 - 2018 m. Lietuvos savivaldybių lėšas, kurios buvo skirtos jų veiklų viešinimui, ir kokios 

žiniasklaidos priemonės jas kiekvienais metais gavo. Tuomet, remiantis Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos duomenimis, įvertino kurios lėšų gavusios žiniasklaidos priemonės yra susijusios su politikais. Atlikta 

analizė 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. Trumpa rezultatų apžvalga 

– kitame puslapyje. Daugiau informacijos - www.manovalstybe.info  

 

2019 m. gruodžio mėn. svetainę www.manovalstybe.info TILS papildė naujais duomenimis apie išlaidas iš 

Europos Sąjungos (ES) investicijų. Remiantis šiais duomenimis, kas 5 eurą (1,4 mln. eurų) iš valstybės ir 

savivaldybių viešinimo biudžetų ir kas 7 eurą (10,6 tūkst. eurų) iš Europos Sąjungos investicijų savivaldybės 

skyrė su politikais susijusioms įmonėms, kurios viešino jų veiklą. Lėšas gavo ne tik žiniasklaidos priemonės ir 

viešinimo agentūros, bet ir statybų, šaldyto maisto, leidybos įmonės. 

 

Šios iniciatyvos tikslas - bendradarbiaujant su „Transparency International“ skyriais Švedijoje ir Rusijoje 

skatinti geruosius skaidrumo pavyzdžius versle ir stiprinti partnerystes. 

Lietuvoje veikia daugiau nei tūkstantis žiniasklaidos priemonių, dalis jų – susijusios su verslu bei politikais. 

Šia iniciatyva TILS siekė suprasti, kiek politikai yra susiję su žiniasklaida ir kaip savivaldybės leidžia viešinimui 

skirtas lėšas. 

POLITINĖ ĮTAKA ŽINIASKLAIDOJE 

TVARIŲ PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE 

http://www.manovalstybe.info/
http://www.manovalstybe.info/
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Iniciatyvos trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2019 m. gruodis 

Biudžetas: 8 400 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (5 000 EUR), TILS skirtas gyventojų pajamų 

mokestis (3 400 EUR). 

 

 
 

2019 m. TILS padėjo dviem Vilniaus regiono mokyklų - Kalvelių „Aušros“ gimnazijos ir Eitminiškių gimnazijos 

bendruomenėms įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas, kurių metu moksleiviais sprendė, kaip 

panaudoti atitinkamai 1,5 tūkst. ir 1 tūkst. eurų. Moksleiviai balsavo už geriausius pasiūlymus ir išsirinko naują 

sporto inventorių Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje ir pavėsinę Eitminiškių gimnazijoje. Šios iniciatyvos atskleidė, 

jog mokyklose, kuriose moksleiviai gali spręsti dėl mokyklos išlaidų, daugėja skaidrumo, moksleiviai geriau 

supranta, kaip jie gali dalyvauti mokyklos veikloje. 

 

Visiems, norintiems išbandyti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva, TILS parengė praktinį vadovą, surengė 

diskusijas šešiose Lietuvos mokyklose, subūrė mokyklų atstovus į praktinį seminarą. Daugiau informacijos apie 

dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas: www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt.  

 

 

 

 
Akimirkos iš 2019 m. dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų 

  

Šios iniciatyvos tikslas – įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą mokyklose ir taip supažindinti moksleivius su jų 

galimybėmis įsitraukti, priimant viešuosius sprendimus bei skirstant lėšas tiek Lietuvoje, tiek Europos 

Sąjungoje. 

DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS 

https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2019/05/praktinis-vadovas-2019.pdf
http://www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt/
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Iniciatyvos trukmė: 2017 m. gruodis – 2019 m. gruodis 

Biudžetas: 4 272,08  EUR 

Finansavimo šaltiniai: Prancūzijos Respublikos ambasada (700 EUR), Vašingtono lietuvių 

profesionalų klubas (3 372,08 EUR), TILS (200 EUR kofinansavimas) 

 

 
 

2019 m. „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ išsaugo iki 197 narių ir jungė kas šeštą mokyklą iš daugiau nei 110 

Lietuvos vietų. 2019 m. TILS prie tinklo prisijungusias mokyklas į skaidrumą skatinančias veiklas įtraukė įvairiais 

būdais: pristatė 2018 m. atliktą moksleivių sąžiningumo eksperimentą, organizavo diskusijas su moksleiviais 

apie sąžiningumą, kartu minėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną.  

 

2018-2019 m. atlikto sąžiningumo eksperimento, kuriuo buvo siekiama suprasti, kokios priemonės skatina 

moksleivių sąžiningumą pamokų metu, rezultatai atskleidė, jog po diskusijų apie sąžiningumą moksleiviai 

nusirašinėja rečiau. TILS parengė praktinį vadovą mokyklų bendruomenėms, kuriame apžvelgia būdus, kaip 

stiprinti moksleivių akademinį sąžiningumą, jį pristatė mokyklų atstovams seminaro metu.  

 

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga moksleiviai iš beveik 100 mokyklų kūrė savo vertybių žemėlapius. 

Dauguma jų pažymėjo, kad jiems mokykloje svarbiausia sąžiningumas, pagarba, drąsa bei kūrybiškumas. Šioje 

iniciatyvoje dalyvavo mokyklos iš 61 Lietuvos vietovės. 

 

  
Mažeikių Gabijos gimnazijos vertybių žemėlapis Širvintų r. Gelvonų gimnazijos vertybių žemėlapis 

 

 

Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti Lietuvos jaunimą veikti skaidriai, etiškai ir sąžiningai. 

AKADEMINIO SĄŽININGUMO INICIATYVOS 

https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/10/Praktinis_vadovas_2019.pdf
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Iniciatyvos trukmė: 2019 m. balandis – 2019 m. rugpjūtis 

Biudžetas: 4 342 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 

 
 

2019 m. pavasarį TILS surengė vieną pirmųjų tokių viešų diskusijų apie pinigų plovimo problemas bei prevenciją 

valstybėje. Renginyje „Ar Lietuva pajėgi atsispirti pinigų plovėjų kerams?“ dalyvavo FNTT direktoriaus 

pavaduotojas Mindaugas Petrauskas, Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus viršininkė Eglė 

Kontautaitė, kurie pristatė Lietuvos institucijų pastangas užtikrinti rizikų finansų bei bankų srityje suvaldymą, 

o pinigų plovimo prevencijos ekspertas iš Jungtinės Karalystės Graham Barrow bei „Organized Crime and 

Corruption Reporting Project“ (OCCRP) tiriamosios žurnalistikos atstovas Vladyslav Lavrov pasakojo apie 

patirtis kitose užsienio valstybėse. Graham Barrow vizito Lietuvoje metu taip pat dalijosi patirtimi su 

žurnalistais, Lietuvos banko darbuotojais, Lietuvoje veikiančių bankų atstovais, kuriems vedė seminarus apie 

pinigų plovimo tyrimus bei prevenciją.  

 

Diskusijos „Ar Lietuva pajėgi atsispirti pinigų plovėjų kerams?“ akimirkos 

 

Po žiniasklaidos tyrimų paaiškėjus naujoms aplinkybėms apie galimus pinigų plovimo atvejus Lietuvoje ir 

regione, TILS subūrė pinigų plovimo prevencijos ekspertus, su kuriais siekė aptarti, kiek atspari pinigų 

plovimui yra Lietuva, kiek įtartinų mokėjimo operacijų sustabdoma, kokių prevencijos priemonių imamasi 

ir ar to užtenka. 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA 
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Iniciatyvos trukmė: 2019 m. sausis - kovas 

Biudžetas: 2 957,50 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Baltijos–Amerikos Laisvės Fondas (2220 USD), TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis 

(1000 EUR) 

 

 
 

2019 m. TILS atliko 60 Lietuvos savivaldybių skaidrumo vertinimą. Lyginant su 2014 m., savivaldybių skaidrumo 

vidurkis padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų. Trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, daugiau 

informacijos: www.jurgiokepure.lt.  

 

TILS, remdamasis vertinimo duomenimis, pateikė rekomendacijas, ko savivaldybių administracijos ir tarybų 

nariai galėtų imtis, kad jų savivaldybės taptų skaidresnės ir geriau suvaldytų su korupcija susijusias rizikas.   

 

TILS surengė seminarą savivaldos ir bendruomenių lyderiams, kurio metu kartu su atvirų miestų ekspertėmis 

Katherine Klosek (JAV) ir Jelizaveta Krenjova-Cepilova (Estija) aptarė praktinius būdus, kaip įtraukti gyventojus 

per viešąsias konsultacijas bei dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas. Seminaro akimirkas galima pamatyti čia.  

 

 

 

  

Akimirkos iš seminaro „Skaidrumo receptai savivaldybėms: kaip sukurti gerąjį pavyzdį?“ 

  

Pagrindinis iniciatyvos tikslas – skatinti Lietuvos savivaldybių skaidrumą ir gerųjų pavyzdžių diegimą. 

SAVIVALDYBIŲ SKAIDRUMAS 

http://www.jurgiokepure.lt/
https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2019/01/Rekomendacijos-savivaldybems_2019.pdf
https://www.facebook.com/tilietuva/posts/10157095243739884
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Iniciatyvos trukmė: 2018 m. – 2019 m. 

Biudžetas: 1 762,89 EUR 

Finansavimo šaltinis: Kazickų šeimos fondas 

 

 
 

„NVO atlasas“ leidžia sužinoti, kiek darbuotojų paprastai dirba NVO, kiek metų jos veikia, o gyventojai gali 

sužinoti, kaip jie gali prisidėti prie dominančių NVO veiklos. Užsiregistravusios NVO gauna informaciją apie 

donorų kvietimus teikti paraiškas, NVO skirtus seminarus, taip pat gali ieškoti partnerių savo veikloms.  

 

TILS svetainę NVOatlasas.lt sukūrė 2016 m., iniciatyvą įgyvendinant kartu su Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programa Lietuvoje, vėliau svetainę prižiūrėjo ir 

vystė. 2019 m. NVOatlasas.lt buvo užsiregistravusios daugiau nei 2000 organizacijų.  

 

Daugiau informacijos: www.nvoatlasas.lt  

 

 

 

 

 

Žemiau pateikiame svarbiausias TILS 2019 m. įgyvendintas iniciatyvas pagal paslaugų sutartis:  

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2019 m. – 2020 m. 

Biudžetas: 81 146,98 EUR 

Finansavimo šaltinis: Skaidrumo mokyklos dalyvių mokesčiai 

 

 
 

2019 m. surengta jubiliejinė 10-oji Skaidrumo mokykla su 140 jaunimo lyderių iš 57 pasaulio šalių. Nuo 2010 

m. Skaidrumo mokykla subūrė jau daugiau nei 1200 dalyvių iš daugiau nei 120 valstybių.  

 

Savaitę trukusios mokyklos metu dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių lektorių paskaitų ir dalyvavo 

praktiniuose užsiėmimuose. Daugiau informacijos: www.transparencyschool.org.  2019 m. lapkritį TILS laimėjo 

prestižinį „Amalia“ apdovanojimą už tarptautinę TI Skaidrumo mokyklą.  

 

 

 

„NVO atlasas“ – tai 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. 

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. 

NVO ATLASAS 

PASAULINĖ „TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ SKAIDRUMO MOKYKLA 

http://www.nvoatlasas.lt/
http://www.transparencyschool.org/
https://www.transparency.lt/20191118/
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Iniciatyvos trukmė: 2018 m. kovas – 2020 m. sausis 

Biudžetas: 7 752 EUR 

Finansavimo šaltinis: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 

 

 
 

Padėjome 300 pacientų iš 6 Lietuvos miestų kartu su POLA išsigryninti, kas, anot jų, yra kokybiška sveikatos 

paslauga. 2019 m. TILS atliko susitikimų metu surinktų duomenų analizę, rengė studiją su rekomendacijomis 

pacientams bei gydymo įstaigų atstovams. 

 

Akimirkos iš viešų pacientų ir gydytojų pasitarimų Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (kairėje) ir 

Nacionaliniame vėžio institute (dešinėje).  

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2019 m. 

Biudžetas: 2 232,00 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Latvijos skyrius 

 

 
 

TILS atliko atvirų duomenų prieinamumo apžvalgą Lietuvoje: apklausė 54 ekspertus ir peržiūrėjo viešai 

prieinamą informaciją. Vertinimo metu TILS apžvelgė penkių viešojo sektoriaus sričių duomenis: lobistinės 

veiklos, interesų ir turto deklaracijų, politinių partijų ir kampanijų, galutinių naudos gavėjų ir viešųjų pirkimų 

duomenis. Šių duomenų prieinamumas palygintas su kitų Baltijos ir Šiaurės regiono šalių duomenų 

pasiekiamumu. Atliktas vertinimas atskleidė, jog „Registrų centro“ duomenys apie įmonių savininkus Lietuvoje 

prieinami prasčiau nei kitose Šiaurės ir Baltijos regiono valstybėse. Trumpa rezultatų apžvalga – kitame 

puslapyje, daugiau:  www.transparency.lt/atviri-duomenys-20191125  

 

  

Šių iniciatyvų tikslas – skatinti geruosius pavyzdžius sveikatos apsaugos sektoriuje. 

Šios iniciatyvos tikslas – įvertinti penkių, antikorupcijai svarbiausių, viešojo sektoriaus sričių duomenų 

prieinamumą bei atvirų duomenų paklausą Baltijos ir Šiaurės šalių regione. 

SKAIDRUMO INICIATYVOS SVEIKATOS APSAUGOJE 

ATVIRI DUOMENYS BALTIJOS JŪROS REGIONE 

https://pola.lt/wp-content/uploads/2020/04/TILS_POLA_studija-ir-rekomendacijos.pdf
http://www.transparency.lt/atviri-duomenys-20191125
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V. PRIEDAI 
 

Priedas Nr. 1. 

Įstaigos gautos projektinės lėšos, jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis. 

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.   

 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 

2019 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“ 

Sekretoriatas / Europos 

Komisija 

Politikos skaidrumas  

31.679,61 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 įgyvendinimo tyrimas 

21.852,80 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Europos 

Komisija 

"Transparency Fellowship" 

programa 

11.136,00 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 

Tvari organizacijų veikla ir 

Baltijos jūros regiono 

partnerysčių stiprinimas 

8.540,11 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 
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„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Pinigų plovimo prevencija 

4.342,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Žiniasklaidos ir politikų ryšiai 

3.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino ir programavimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Baltijos-Amerikos Laisvės 

fondas - BAFF 

Seminaras „Skaidrumo receptai 

savivaldybėms: kaip sukurti 

gerąjį pavyzdį?“ 

1.924,58 Projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 

maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Prancūzijos Respublikos 

ambasada 

Jaunimo sąžiningumo 

iniciatyvos 

1.084,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 

Prancūzijos Respublikos 

ambasada 

Sąžiningumo mokyklų tinklas 

700,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 

 

Iš viso: 162 081,70 EUR  

 

 

 

Priedas Nr. 2. TILS lėšos iš jų pokytis nuo 2005 m.: 
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