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MŪSŲ DARBAI 2021 METAIS

Daugiau nei 81 tūkst. žmonių savarankiškai siekti skaidrumo 
internetinių įrankių, tokių kaip skaidrumas.lt, manovalstybe.info, 
manoseimas.lt, stirna.info ir kt., pagalba.

Daugiau nei 290 žmonių susitarti dėl antikorupcinių prioritetų 
savo organizacijose.

„Sąžiningumo mokyklų tinklo“ nariams įtraukti daugiau nei 1100 
moksleivių dalijantis sėkmės istorijomis ir pasiekimais 
„Superherojų dienos“ metu.

13 mokyklų suburti daugiau nei 4400 savo bendruomenės narių 
ir kartu nuspręsti, kaip panaudoti dalį mokyklos biudžeto lėšų.

PADĖJOME:1.

Dvigubai daugiau žmonių (12 tūkst.) nei pernai, į diskusijas 
apie sąžiningumo ir skaidrumo iniciatyvas organizuodami bei 
dalyvaudami įvairiuose renginiuose.

Kartu su Lietuvos žurnalistikos centru bent 760 žmonių į 
„Žurnalistų pusryčių“ seminarus.

Įvairius partnerius į diskusijas apie pamatuojamus 
antikorupcinius pokyčius bent 130 advokatavimo susitikimų 
metu.

Bent 675 įvairių sektorių atstovus į Pranešėjų apsaugos, Verslo 
skaidrumo ir Dalyvaujamojo biudžeto forumus.

ĮTRAUKĖME:2.

Korupcijos prevencijos reguliavimo tobulinimo ir labiau 
pamatuoto įgyvendinimo, geresnės pranešėjų apsaugos, 
aiškesnio BDAR taikymo viešajame sektoriuje, politinės 
reklamos internete reguliavimo ir stebėsenos, ekonomikos 
atsigavimui skirtų ES lėšų skirstymo skaidrumo ir 
atskaitingumo.

Didesnio Lietuvoje veikiančių įmonių skaidrumo.

Iniciatyvos „Baltoji banga“, Atviros Vyriausybės partnerystės 
ir tarpinstitucinės FinTech darbo grupių veiklos.

PRISIDĖJOME PRIE:3.

298 savanorius ir praktikantus į TILS alumnų tinklą.

110 jaunimo lyderių iš beveik 60 pasaulio šalių į virtualią 
dvyliktąją tarptautinę. „Transparency International“ Skaidrumo 
mokyklą.

Kas penktą Lietuvos mokyklą į „Sąžiningumo mokyklų 
tinklą“.

SUBŪRĖME:5.

Praeitos kadencijos metu Seimo komitetai svarstė 5,6 tūkst. 
klausimų, susijusių su 865 teisės aktais, beveik 2 tūkst. 
asmenų turėjo ilgalaikius leidimus lankytis Seime.

Dabartinio Seimo parlamentarai savo kadenciją pradėjo 
aktyviau negu prieš tai buvusio.

Dvigubai daugiau savivaldybių vadovų nuolat skelbė, su kuo 
susitiko darbo metu, susitikimų pagausėjo pusantro karto.

43 politikai, valstybės tarnautojai bei jų sutuoktiniai 2020 m. 
Lietuvoje valdė 83 žiniasklaidos priemones.

Pandemijos metu galėjo išaugti sukčiavimo, naudojant FinTech 
įmones, mastas.

Kas šešta COVID-19 pirkimus laimėjusi įmonė skelbė, kaip 
užkerta kelią korupcijai.

Gynybos sektoriaus skaidrumo indekse Lietuva – tarp geriau 
pasirodžiusių valstybių.

Dalyvaujamieji biudžetai didina moksleivių pilietinį ir finansinį 
raštingumą.

Kas trečia savivaldybė Lietuvoje įgyvendina dalyvaujamąjį 
biudžetą.

SUŽINOJOME:4.


