
 
 

  



 
 

„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 2020 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 – 2020 m. gruodžio 31 d. – TILS komandą sudarė 6 darbuotojai, 3 dalininkai, 

5 tarybos nariai. Veiklas įgyvendinti padėjo 16 savanorių bei praktikantų. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Už pagalbą 2020 m. dėkojame šiems TILS praktikantams ir savanoriams: Agnei Eidimtaitei, Austėjai Šataitei, 

Deividui Bačiuliui, Domui Lavrukaičiui, Egidijui Grygolaičiui, Eglei Vaitekėnaitei, Evelinai Bubelo, Gabijai 

Žukauskaitei, Gretai Kunauskaitei, Indrei Rudelytei, Katsiaryna Pushkarova, Mildai Martinkutei, Rugilei 

Katinaitei, Rūtai Vyšniauskaitei, Sofiia Zhuchyk, Vitalijai Adomaitytei. 

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/09/TILS-strategija_2016-2020.pdf
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Per 2020 m. prie TILS veiklos prisidėjo iš viso 9 darbuotojai. Daugiau informacijos apie TILS komandą galite 

rasti čia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DARBUOTOJAI 

 

Sergejus Muravjovas 

Vadovas 

Ingrida Kalinauskienė 

Programų vadovė 

Ieva Dunčikaitė 

Iniciatyvų vadovė 

Ieva Kimontaitė 

Iniciatyvų 

koordinatorė 

Deimantė Žemgulytė 

Iniciatyvų 

koordinatorė 

 

Ieva Gailiūnaitė 

Iniciatyvų 

koordinatorė 

 

Deividas Bačiulis 

Iniciatyvų 

koordinatorius 

 

Rugilė Trumpytė 

Iniciatyvų vadovė 

Skirmantas Bikelis 

Asocijuotas 

teisininkas 

https://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 

 

 

 

 

  

DALININKAI IR TARYBOS NARIAI 

 

Akimirka iš TILS dalininkų ir Tarybos pirmininko susitikimo. 

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

 

 
Eil.nr. 

 
Straipsniai 

 
Ataskaitinio laikotarpio 

 
Praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio 
  

I. PAJAMOS 231902  295098 

1. Pardavimo pajamos 49593 109541 

2. Finansavimo pajamos 181405  183322 

3. Kitos pajamos 904  2235 

II. SĄNAUDOS 233667 315569 

1. 
Prekių, suteiktų paslaugų 
savikaina ir kitos pardavimo 
sąnaudos 

52262  54568 

2. Veiklos sąnaudos 175013  260213 

3. Kitos sąnaudos 6392  788 

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

(1765)  (20471) 

IV. PELNO MOKESTIS    

V. 
GRYNASIS VEIKLOS 
REZULTATAS 

(1765)  (20471)   

*Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių 
asmenų registrui dieną. 
 
Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 
 
2020 m. TILS įsigijo du kompiuterius Lenovo ThinkPad L490, kurių kiekvieno vertė po 1 041 EUR. 
2020 m. TILS ilgalaikio turto neperleido. 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 161466 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 581 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 16704 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 1528 

5.  Kitos sąnaudos 53388 

 Viso: 233667 
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Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 33313 

2. Kitos sąnaudos 18949 

 Viso: 52262 

 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 
įstaigos vadovo išmokoms 
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2020 metais buvo išmokėta 
55 417 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms 
Tokių išmokų 2020 metais nebuvo. 
 
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
Tokių išmokų 2020 metais nebuvo. 
 

 

 

III. GAUTŲ LĖŠŲ ATASKAITA 
 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2020 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. 

 

 

  

http://www.transparency.lt/atskaitingumas/
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 Įplaukos, EUR Procentinė 
dalis 

PROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Europos Komisija                 69 994,30     25,14% 

EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondas                  49 905,00     17,93% 

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada                 30 500,00     10,96% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / JAV Valstybės departamento 
Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biuras 

                20 000,00     7,18% 

Jungtinių Amerikos Valstijų Vokietijos Maršalo fondas                  11 833,72     4,25% 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje                 10 625,00     3,82% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Hewlett Foundation                  9 600,00     3,45% 

Jaunųjų gydytojų asociacija / EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondas                  7 676,00     2,76% 

„Transparency International“ Sekretoriatas / Foundation to Promote Open 
Society (FPOS) 

                 5 180,00     1,86% 

Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas                  2 559,51     0,92% 

Prancūzijos Respublikos ambasada                  1 500,00     0,54% 

„Transparency International“ Sekretoriatas                  1 000,00     0,36% 

Kazickų šeimos fondas                     899,69     0,32% 

VšĮ „Geros valios projektai“                     359,76     0,13% 

Viso projektinių lėšų:  221 632,98     79,62% 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2020 
dalyvių mokesčiai 

40 964,67     14,72% 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis  5 263,76     1,89% 

„Open Contracting Partnership“ 2 557,54     0,92% 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 2 160,00     0,78% 

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo 
organizacijų platforma“ 

1 200,00     0,43% 

Švedijos institutas 1 000,00     0,36% 

VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“ 890,00     0,32% 

Tarptautinė verslo asociacija „Verslo saitas“ 600,00     0,22% 

„Transparency International“ Latvijos skyrius 600,00     0,22% 

MB „Mokymų klubo projektai“ 500,00     0,18% 

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 300,00     0,11% 

Aukos 274,00     0,10% 

UAB „Sanofi-Aventis Lietuva“ 200,00     0,07% 

VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“ 130,00     0,05% 

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

Viso neprojektinių lėšų:  56 739,97     20,38% 

Viso gauta lėšų: 278 372,95       

  

 

  

2020 M. SAUSIO 1 D. - 2020 GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS: 
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IV. VYKDYTOS INICIATYVOS  
 

2020 metais TILS įgyvendino 16 iniciatyvų: „Sąžiningumo susitarimai“, „Skaidresnė savivalda 2.0“, 

„Transparency International“ pasaulinė skaidrumo mokykla, „Tarptautinių antikorupcinių priemonių 

pritaikymas“, „Politikos skaidrumas“, „Dalyvaujamojo biudžeto ir jaunimo sąžiningumo iniciatyvos“, „Pinigų 

plovimo prevencija“, „Į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros įstaigų vystymas“, „Tvarių partnerysčių 

kūrimas Baltijos jūros regione“, „Žiniasklaidos skaidrumas“, „Savivaldos skaidrumas“, „Atviri duomenys“, 

„Politinė reklama internete“, „Pranešėjų apsauga“, „Verslo kyšininkavimas užsienyje“, „NVO atlasas“. 

 

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

šaltinius, aprašymus bei pagrindines išdavas 2020 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) 

 

 
 

2020 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 projekto metu, kartu su „Open Contracting Partnership“1 

atliko COVID-19 pirmosios bangos metu vykdytų viešųjų pirkimų vertinimą, kurio tikslas – geriau suprasti 

viešųjų pirkimų, kurie buvo atlikti pirmosios COVID-19 bangos metu, mastą, siekiant padidinti sveikatos 

priežiūros sektoriaus išlaidų skaidrumą bei paskatinti geresnės kokybės atvirų duomenų skelbimą ir naudojimą 

pagrįstiems sprendimams priimti. Šiuo tikslu TILS išsiuntė užklausas 12 COVID-19 pacientų ligoninių ir 

didžiausių perkančiųjų organizacijų, norėdamas patikslinti Viešųjų pirkimų tarnybos atvertus 2020 m. sausio - 

gegužės mėn. COVID-19 pirkimų duomenis. Paaiškėjo, kad pirmosios pandemijos bangos metu stebėsenos 

institucijos ir sprendimų priėmėjai galimai nežinojo apie 10 proc. kovai su pandemija išleistų pinigų. 

Perkančiosios organizacijos papildomai pateikė 136 sutartis su 73 tiekėjais už beveik 8 mln. eurų.  Daugiau 

informacijos: www.transparency.lt/covid_pirkimai/  

 
1 3 000 JAV dolerių vertės paslaugų sutartis iniciatyvai įgyvendinti.  

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.transparency.lt/covid_pirkimai/
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. rugsėjis – 2023 m. sausis 

Bendras biudžetas:  166 500 EUR 

Finansavimo šaltinis: EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondas, TILS kofinansavimas (10 proc.) 

 

 
 

Iniciatyvą TILS įgyvendina kartu su projekto partneriais: 10 partnerių-mokyklų, Kauno Technologijos 

Universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetu, LCC tarptautiniu universitetu, Jaunųjų 

gydytojų ir „Citizens Foundation Iceland“. 2020 m. TILS pradėjo paruošiamąsias projekto įgyvendinimo veiklas.  

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2020 m. sausis - gruodis 

Bendras biudžetas: 55 846 EUR 

Finansavimo šaltinis: Skaidrumo mokyklos dalyvių mokesčiai, Jungtinių Amerikos Valstijų Vokietijos Maršalo 

fondas, Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas 

 

 
 

2020 m. surengta 11-oji Skaidrumo mokykla, pirmą kartą vykusi virtualiai. 2020 m. mokykla subūrė 120 

jaunimo lyderių iš daugiau nei 60 pasaulio šalių. Nuo 2010 m. Skaidrumo mokykla, kurios tikslas burti 

antikorupcijos ir skaidrumo iniciatyvomis besidominčią bendruomenę visame pasaulyje, subūrė jau daugiau 

nei 1300 dalyvių iš daugiau nei 120 valstybių.  

 

Savaitę trukusios mokyklos metu dalyviai įsitraukė į paskaitas su Lietuvos ir užsienio šalių lektoriais, aktyviai 

dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Daugiau informacijos: www.transparencyschool.org.   

 

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2018 m. gegužė – 2020 m. lapkritis 

Biudžetas:  50 096 EUR 

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

 

Šios iniciatyvos tikslas - didesnis savivaldos politikų, viešojo valdymo institucijų ir kitų regionuose veikiančių 

organizacijų skaidrumas ir atskaitingumas bei geresnis vietos bendruomenių atstovų įtraukimas į 

sprendimų priėmimą. 

Nuo 2010 metų TILS kasmet rengia tarptautinę „Transparency International“ skaidrumo mokyklą 

(www.transparencyschool.org), kurios tikslas – pasaulio jaunimo lyderiams suteikti daugiau žinių apie tai, 

kokias antikorupcines iniciatyvas jie gali įgyvendinti patys, kokiais būdais gali didinti skaidrumą ir 

atskaitingumą savo valstybėse.  

SKAIDRESNĖ SAVIVALDA 2.0 

„TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ PASAULINĖ SKAIDRUMO MOKYKLA 

TARPTAUTINIŲ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ PRITAIKYMAS 

http://www.transparencyschool.org/
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2020 metais TILS su partneriais dirbo prie parengtų studijų ir su jomis susijusių klausimų tokiomis temomis 

kaip pranešėjų apsaugą, institucinis imunitetas, interesų konfliktų valdymo praktikos, korupcijos 

kriminalizavimas privačiame sektoriuje, politinių kampanijų finansavimas.  

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2019 m. sausis – 2021 m. kovas 

Bendras biudžetas:  33 365 EUR 

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

kofinansavimas) 

 

 
 

TILS, siekdamas skatinti skaidresnį ir atviresnį sprendimų priėmimą Lietuvoje, atnaujino www.manoseimas.lt 

interaktyvų įrankį, kuriame galima greitai ir paprastai sužinoti, kaip Seimo nariai skelbia savo darbotvarkes ir 

praneša apie susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais, dalyvavimą renginiuose, susitikimus su kitais 

politikais.  

 

TILS taip pat apžvelgė, kaip parlamentarai skelbė savo susitikimus su interesų grupėmis ir registruotais lobistais 

2019 m. rudens ir 2020 m. pavasario sesijų metu, rezultatais ir siūlymais pasidalinant su kiekvienu Seimo nariu. 

Nuo 2016-2020 m. kadencijos pradžios du trečdaliai parlamentarų (100 iš 154) paskelbė bent po vieną tokį 

susitikimą (iš viso – 3968 susitikimus). Trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, daugiau informacijos: 

www.transparency.lt/parlamentaru-susitikimai-su-interesu-grupemis.  

 

TILS taip pat prisidėjo prie lobistinės veiklos reguliavimo tobulinimo.  

 

Artėjant 2020 m. Seimo rinkimams, TILS visoms kandidatuojančioms partijoms pateikė klausimyną apie jų 

antikorupcinius įsipareigojimus ateinančios kadencijos metais. Du trečdaliai partijų (12 iš 17) nurodė 

sieksiančios viešinti susitikimus su interesų grupėmis. Paklaustos apie svarbiausius antikorupcinius tikslus, 

trečdalis partijų nurodė, jog sieks didesnio viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo, 4 partijos – griežtesnių 

bausmių už korupcinius nusižengimus. Daugiau informacijos: https://bit.ly/3A5IPU8  

  

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. 

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, taip siekiant paskatinti Seimo narius deklaruoti visus svarbiausius 

susitikimus su interesų grupėmis ar kurių metu politikas gavo pasiūlymų įstatymų projektams.  

POLITIKOS SKAIDRUMAS 

http://www.manoseimas.lt/
http://www.transparency.lt/parlamentaru-susitikimai-su-interesu-grupemis/
https://bit.ly/3A5IPU8
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. sausis – 2021 m. rugpjūtis 

Bendras biudžetas:  39 487 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Vokietijos ambasada Lietuvoje, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų 

biuras Lietuvoje, Aukok.lt, TILS kofinansavimas 

 

 
 

2020 m. TILS padėjo 9 Lietuvos mokyklų – Prienų  „Žiburio“, Šakių „Žiburio“ gimnazijų, Šiaulių „Rasos“ 

progimnazijos, Šilalės Simono Gaudėšiaus, Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijų, Ukmergės 

Senamiesčio progimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos, Vilniaus raj. Eitminiškių bei Vilniaus Simono Konarskio 

gimnazijų bendruomenėms įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas, kurių metu moksleiviai sprendė, 

kaip panaudoti nuo 750 ir 1 500 eurų. Siekiant geriau įtraukti moksleivius į sprendimų priėmimą mokyklose ir 

didinti jų pilietinį raštingumą, inciatyvos metu moksleiviai diskutavo apie mokyklos poreikius, sužinojo, kaip 

priimami finansiniai sprendimai mokyklose, miestuose, teikė pasiūlymus bei balsavo, kaip išleisti dalį mokyklos 

biudžeto. COVID-19 pandemijos akivaizdoje TILS drauge su mokyklomis dalį veiklų įgyvendino virtuliai.  

 

 
Mokyklų bendruomenių išrinktų geriausių idėjų sąrašas 

 

2020 metais TILS taip pat atliko apžvalgą, kaip Lietuvos savivaldybės įtraukia gyventojus į sprendimų priėmimą, 

kurios metu paaiškėjo, kad kas ketvirta savivaldybė (15 iš 60) įgyvendina dalyvaujamąjį biudžetą, o 9 iš 10 

savivaldybių teigia, jog nuo 2019 m. pradžios bent sykį siekė įtraukti gyventojus į savivaldos gyvenimą. 

Apžvalga buvo pristatyta trečiojo Dalyvaujamojo biudžeto forumo metu, kuriame dalyvavo per 200 Lietuvos 

savivaldybių ir mokyklų administracijų atstovų. 2020 m. rudenį TILS padėjo Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono 

bei Tauragės savivaldybėms pasirengti įgyvendinti dalyvaujamuosius biudžetus savo bendruomenėse ir 

mokyklose. Daugiau informacijos apie dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas: www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt. 

 

 

Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti Lietuvos savivaldybių ir mokyklų lyderius įgyvendinti dalyvaujamąjį 

biudžetą savo aplinkoje kartu sprendžiant apie dalį savo savivaldybės ar mokyklos lėšų panaudojimo, taip 

dar geriau įtraukiant bendruomenę į sprendimų priėmimo procesus. 

DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO IR JAUNIMO SĄŽININGUMO INICIATYVOS 

http://www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt/
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2020 m. „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ išsaugo iki 201 narės ir jungė kas penktą mokyklą iš daugiau nei 110 

Lietuvos vietų. 2020 m. TILS prie tinklo prisijungusias mokyklas į skaidrumą skatinančias veiklas įtraukė 

organizuojant diskusijas su moksleiviais apie tai, ką jiems reiškia sąžiningumas, laimė mokykloje bei jų 

aplinkoje. TILS virtualiai susitiko su 8 mokyklomis iš įvairių Lietuvos regionų: Elektrėnų sav. Semeliškių 

gimnazija, Kėdainių „Ryto“ bei Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijomis, Šiaulių sanatorine mokykla, Šiaulių 

sporto gimnazija, Šiaulių suaugusiųjų mokykla, Širvintų r. Gelvonų ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijomis. 

 

2020 m. TILS, kaip ir kasmet, „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ bendruomenę kvietė paminėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną, šį kartą – virtualiai, dalyvaujant muzikiniame interaktyviame užsiėmime su Jurgiu 

Didžiuliu. Antikorupcijos dienos minėjimo metu, TILS įtraukė daugiau nei 7000 moksleivių.  

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2019 m. balandis - 2021 m. birželis 

Bendras biudžetas: 36 042 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 

 
 

2020 m. TILS atliko pilotinį tyrimą apie pinigų plovimo prevenciją nekilnojamo turto sektoriuje. Atliekant šią 

apžvalgą TILS surengė 15 pusiau struktūruotų kokybinių interviu su už pinigų plovimo prevenciją atsakingų 

institucijų, įstaigų atstovais, pateikė oficialias užklausas duomenims gauti septynioms Lietuvos institucijoms. 

TILS taip pat surengė viešąją konsultaciją, kurios metu tyrimo dalyviai bei atsakingų institucijų atstovai buvo 

supažindinti su pagrindinėmis tyrimo įžvalgomis bei drauge su dalyviais buvo aptartos ir studijoje paviešintos 

rekomendacijos. Su pilotine TILS studija apie pinigų plovimą NT sektoriuje galite susipažinti čia: 

https://bit.ly/3h7VAVn  

 

TILS taip pat subūrė daugiau nei 200 žmonių – auditorių, notarų, Lietuvoje veikiančių bankų, įvairių Lietuvos 

institucijos atstovų į virtualius mokymus apie pinigų plovimo prevenciją. Seminaro metu savo patirtimi bei 

žiniomis dalinosi ekspertas iš Jungtinės Karalystės – Graham Barrow.  

 

Augant Lietuvos bei Vilniaus ambicijoms tapti finansinių technologijų (FinTech) centru, pradeda kilti klausimas, 

ar tinkamai vertiname su tuo susijusias rizikas, ar žinome kokios jos. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, 2020 

m. TILS pradėjo rengti metodologiją, bendrauti su šios srities specialistais, pinigų plovimo prevencijos 

ekspertais.  

 

  

Iniciatyvos tikslas – išskirti, kokios yra didžiausios su pinigų plovimu nekilnojamo turto (NT) ir finansinių 

technologijų sektoriuose Lietuvoje susijusios rizikos, geriau suprasti šios problemos mastą, bei kaip 

Lietuvoje vykdoma pinigų plovimo prevencija. 

 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA 

https://bit.ly/3h7VAVn
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. spalis – 2022 m. vasaris 

Bendras biudžetas:  20 150 EUR 

Finansavimo šaltinis: Jaunųjų gydytojų asociacija (per EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondą), TILS 

kofinansavimas 

 

 
 

2020 m. pabaigoje TILS kartu su Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA), Kauno miesto poliklinika (KMP) ir Kelmės 

rajono psichikos sveikatos centru (KRPSC) pradėjo projekto įgyvendinimo veiklas, kurių tikslas stiprinti 

organizacinę gydymo įstaigų kultūra, gebėti pamatuoti pacientų pasitenkinimą ir taip gerinti paslaugų kokybę, 

padėti gydymo įstaigų administracijai geriau suprasti savo darbuotojų perdegimo lygį.   

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2018 m. rugsėjis – 2020 m. spalis 

Bendras biudžetas:  14 453 EUR 

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

skyrių), TILS kofinansavimas 

 

 
 

2020 metais TILS drauge su Specialiųjų tyrimų tarnyba surengė bent du renginius, skirtus verslo bendruomenei. 

Pirmą kartą vyko „Transparency Talks“ diskusija, kurioje dalyvavo bent 40 užsienio šalių ambasadų Lietuvoje, 

prekybų rūmų, užsienio kapitalo įmonių atstovų. Tai pat surengtas jau antras Verslo skaidrumo forumas su 

daugiau nei 80 dalyvių iš privataus sektoriaus, valstybės bei savivaldybės valdomų įmonių, verslo asociacijų ir 

kt. Renginių metu TILS su partneriais pasidalino atliktų tyrimų rezultatais, supažindino dalyvius su pagrindiniais 

iššūkiais ir tendencijomis, bei siekė padėti geriau suprasti, kaip valdyti su korupcija susijusias rizikas savo 

veikloje. 

  

Šios iniciatyvos tikslas – skatinti įrodymais pagrįstų, į pacientą ir darbuotoją orientuotos sveikatos priežiūros 

principų diegimą Lietuvos gydymo įstaigose. 

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

skatinti geruosius skaidrumo pavyzdžius versle, stiprinti partnerystes, organizacijų gerąjį valdymą ir 

įsivertinti, kaip veikti dar tvariau.  

 

TVARIŲ PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE 

Į PACIENTĄ ORIENTUOTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VYSTYMAS 
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Trukmė: 2020 m. balandis – 2020 m. gruodis 

Biudžetas: 10 500 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada  

 

 
 

TILS atnaujino www.stirna.info naujausiais duomenimis apie žiniasklaidos priemonių savininkus 2020 metais, 

remiantis LR Kultūros ministerijos ir Radijo ir televizijos komisijos informacija, siekiant skatinti žiniasklaidos 

skaidrumą ir duomenų apie žiniasklaidos savininkus, vadovus viešinimą. Atnaujinti rezultatai parodė, kad 44 

politikai, jų sutuoktiniai ir valstybės tarnautojai valdė 101 žiniasklaidos priemonę. Daugiau informacijos: 

bit.ly/3qDpFAt.  

 

 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2020 m. sausio - gruodžio mėn. 

Bendras biudžetas: 8 168,56 EUR 

Finansavimo šaltinis: TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis, aukos 

 

 
 

2020 m. pavasarį TILS peržiūrėjo 194 Lietuvos savivaldybių merų, merų pavaduotojų ir administracijos 

direktorių darbotvarkes nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2020 m. kovo 17 d. Analizuojant darbotvarkes buvo 

peržiūrėta, kaip savivaldybių vadovai skelbia savo darbotvarkes bei skaičiuojami nuolatiniuose oficialiuose 

darbo kalendoriuose ir svetainėje manosusitikimai.lt daryti įrašai, kuriuose nurodyta, su kokiomis interesų 

grupėmis jie susitiko. Analizės metu paaiškėjo, jog 7 iš 10 savivaldybių vadovų (146 iš 194) skelbia savo 

darbotvarkes, o kas penktas meras (13 iš 60) skelbia nuolatines darbotvarkes, leidžiančias matyti susitikimus 

nuo jų kadencijos pradžios.  

 

TILS taip pat atnaujino www.manovalstybe.info duomenis apie didžiausių savivaldybių (SVĮ) ir valstybės (VVĮ) 

valdomų įmonių vadovų kaitą ir jų sąsajas su politinėmis partijomis iki 2019 gruodžio mėn. bei juos palygino 

su 2017 m. spalio mėn. duomenimis. Per dvejus metus vadovų susijusių su partijomis ir susivienijimais 

sumažėjo – 2019 m. tokių buvo 3 iš 10, 2017 m. – 4 iš 10. Daugiau: www.transparency.lt/vvi-svi-2020/. 

 

 

 

 

 

Iniciatyvos tikslas – prisidėti prie skaidresnės žiniasklaidos viešai teikiant duomenis apie žiniasklaidos 

priemonių savininkus. 

Iniciatyvos tikslas – prisidėti prie didesnio savivaldos skaidrumo, skatinant savivaldybių vadovus nuolat 

viešinti savo susitikimus su interesų grupėmis bei savivaldybių įmones skelbti informaciją apie savo 

vadovus, užtikrinti tinkamą interesų konfliktų stebėseną.  

 

ŽINIASKLAIDOS SKAIDRUMAS 

SAVIVALDOS SKAIDRUMAS 

http://www.stirna.info/
https://bit.ly/3qDpFAt
http://www.manovalstybe.info/
https://www.transparency.lt/vvi-svi-2020/
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. kovas – 2021 m. kovas 

Biudžetas: 7 400 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 

 
 

Šios iniciatyvos metu TILS siekė skatinti pokalbį apie galutinių naudos gavėjų registro sukūrimą ir atvėrimą 

Lietuvoje bei kartu su atsakingų institucijų atstovais, atvirų duomenų entuziastais atsakyti į klausimą, kokių 

priemonių tam reikėtų. Siekdamas šių tikslų, TILS dalyvavo susitikimuose (11), viešuose renginiuose (6), Atviros 

Vyriausybės Partnerystės veikloje, teikdamas savo pasiūlymus naujai rengiamam 5-ajam Atviros Vyriausybės 

partnerystės veiksmų planui.   

 

  

Iniciatyvos trukmė: 2020 m. liepa – 2020 m. gruodis 

Biudžetas: 5 874 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 

 
 

2020 m. rugsėjo-spalio mėn. TILS kasdien stebėjo penkių tuo metu populiariausių partijų bei jų lyderių 

komunikaciją socialiniame tinkle „Facebook“, siekdamas suprasti, kiek rinkimų kampanijų dalyviai išleidžia 

reklamai šiame tinkle, kokie reklamos socialiniuose tinkluose keliami iššūkiai. Paaiškėjo, jog Lietuvoje taip pat 

populiarėja tikslinė reklama, tokia buvo kas penkta apmokėta politikų reklama. Taip pat nėra žinomi socialinių 

tinklų įkainiai bei jų skirtumų priežastys, kadangi vienos reklamos per dieną kaina skirtingoms partijoms galėjo 

skirtis apie 8 kartus, o partijų lyderiams beveik 20 kartų. Daugiau informacijos: https://bit.ly/3vHvKNx.  

 

Taip pat TILS komanda kartu su kolegomis iš „Transparency International“ judėjimo rengė studiją apie 

galimybes ir iššūkius, susijusius su politinės reklamos internete skaidrumu bei atskaitomybe, kuri paskatintų 

pokalbį regione apie geresnį politinės reklamos internete reguliavimą ir stebėseną. Daugiau informacijos: 

https://bit.ly/2SsgRAx  

 

  

Šios iniciatyvos tikslas – skatinti pokalbį apie galutinių naudos gavėjų registro sukūrimą Lietuvoje. 

Šia iniciatyva TILS siekė geriau suprasti, kiek ir kaip pagrindinės partijos bei jų sąrašų vedliai, kandidatavę į 

LR Seimo rinkimus, naudoja politinę reklamą socialiniame tinkle „Facebook“, kokius iššūkius tai gali kelti 

rinkiminės kampanijos skaidrumui. 

POLITINĖ REKLAMA INTERNETE 

ATVIRI DUOMENYS 

https://bit.ly/3vHvKNx
https://bit.ly/2SsgRAx
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. gegužė – lapkritis 

Bendras biudžetas: 5 502 EUR 

Finansavimo šaltinis: EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondas, TILS kofinansavimas. 

 

 
 

Įgyvendinant projektą TILS išsiuntė klausimyną 117 viešojo sektoriaus institucijų, norėdamas sužinoti, kiek iš 

jų turi įsidiegusios vidinius pranešimų apie galimus pažeidimus kanalus, kaip jos apsaugo pranešančius asmenis 

bei su kokiais iššūkiais susiduria, siekiant užtikrinti tinkamą tokių kanalų veikimą. Paaiškėjo, jog nors 9 iš 10 

viešojo sektoriaus įstaigų suteikia galimybę savo darbuotojams pranešti apie galimą korupciją, neteisėtus ar 

neetiškus veiksmus, ketvirtadalis neužtikrina, jog tai būtų galima padaryti saugiai. Šiomis bei kitomis įžvalgomis 

TILS pasidalino ir viešosios konsultacijos metu (daugiau nei 200 dalyvių), siekdamas paskatinti viešojo 

sektoriaus institucijas geriau įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymą. Daugiau informacijos: 

https://bit.ly/3nRC6Ye 

 

 

  

Iniciatyvos trukmė: 2020 m. vasario – gruodžio mėn.  

Bendras biudžetas: 1 000 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 

 
 

TILS paviešino studijos rezultatus, kurie parodė, jog 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. TILS taip pat surengė apvaliojo stalo diskusiją 

su Lietuvos verslo įmonėmis veikiančiomis užsienyje, jų asociacijomis bei atsakingomis institucijomis, siekiant 

suprasti, su kokiais pagrindiniais iššūkiais susiduria verslo įmonės. 

 

 

  

Projekto tikslas – sužinoti, kaip viešojo sektoriaus institucijos įgyvendina Pranešėjų apsaugos įstatymą bei 

geriau suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria siekiant užtikrinti saugius informacijos apie pažeidimus teikimo 

kanalus. 

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. 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA 

VERSLO KYŠININKAVIMAS UŽSIENYJE 

https://bit.ly/3nRC6Ye
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. sausis – gruodis 

Biudžetas:  899,69 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. 2020 

m. TILS toliau vystė NVO svetainę NVOatlasas.lt, kurioje 2020 m. buvo daugiau nei 2000 organizacijų. Daugiau 

informacijos: www.nvoatlasas.lt 

 

 

 

  

„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 

http://www.nvoatlasas.lt/
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V. PRIEDAI 
 

Priedas Nr. 1. 

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 

2020 metus  

(žemiau nurodomos iniciatyvos) 

Per ataskaitinį 

laikotarpį 

pripažintos gautos 

lėšos (EUR) 

 

Išlaidų rūšys 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Europos 

Komisija 

Sąžiningumo susitarimai 

56.696,30 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo 

išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 

EEE ir Norvegijos FM Aktyvių 

piliečių fondas 

Skaidresnė savivalda 2.0 

44.955,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo 

išlaidos, projekto dalyvių kelionės, kitos 

projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Pinigų plovimo prevencija 

finansinių technologijų 

sektoriuje 

20.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, 

dizaino išlaidos, projekto dalyvių kelionės, 

apgyvendinimo išlaidos, kitos projekto 

išlaidos. 

Vokietijos Federacinės 

Respublikos ambasada  

Dalyvaujamojo biudžeto 

iniciatyvos 

20.000,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, projekto dalyvių kelionės, kitos 

projekto išlaidos. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 

Vokietijos Maršalo fondas 

Tarptautinė skaidrumo mokykla 

11.833,72 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, kitos projekto 

išlaidos. 

Šiaurės ministrų tarybos biuras 

Lietuvoje  

Dalyvaujamojo biudžeto 

iniciatyvos 

10.625,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, 

dizaino, projekto dalyvių kelionės, kitos 

projekto išlaidos. 

Vokietijos Federacinės 

Respublikos ambasada 

Žiniasklaidos skaidrumas 

10.500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, programavimo išlaidos, kitos 

projekto išlaidos. 
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„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Hewlett 

Foundation 

Pinigų plovimo prevencija 

nekilnojamo turto sektoriuje 

9.600,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, kitos projekto 

išlaidos. 

Jaunųjų gydytojų asociacija / 

EEE ir Norvegijos FM Aktyvių 

piliečių fondas 

„Į pacientą orientuotų sveikatos 

priežiūros įstaigų vystymas“ 

7.676,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kitos projekto išlaidos. 

 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Europos 

Komisija 

"Transparency Fellowship" 

programa 

7.424,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Atviri duomenys 

5.180,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, 

projekto dalyvių kelionės, kitos projekto 

išlaidos. 

EEE ir Norvegijos FM Aktyvių 

piliečių fondas 

Pranešėjų apsauga 

4.950,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, kitos projekto 

išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Politinė reklama internete 

3.574,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, kitos projekto 

išlaidos. 

Taivano demokratijos 

stiprinimui skirtas fondas 

Tarptautinė skaidrumo mokykla 

2.559,51 Dizaino, programavimo, kitos projekto 

išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Politinė reklama internete 

(tarptautinės studijos rengimas) 

2.300,00 Darbo užmokesčiai. 

 

Prancūzijos Respublikos 

ambasada 

Dalyvaujamojo biudžeto 

iniciatyvos 

1.500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 

 

Kazickų šeimos fondas 

NVO atlasas 

899,69 Darbo užmokesčiai, programavimo išlaidos, 

kitos projekto išlaidos. 
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„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Korupcija svetur 2020 

500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Verslo kyšininkavimas svetur 

500,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, kitos projekto 

išlaidos. 

VšĮ „Geros valios projektai“ 

Jaunimo sąžiningumo 

iniciatyvos 

359,76 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kitos projekto išlaidos. 

Iš viso: 221 632,98 EUR  

 

 

 

Priedas Nr. 2. TILS lėšos iš jų pokytis nuo 2010 m.: 
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