
 
   



 
 

„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 2021 metais įgyvendintas iniciatyvas bei svarbiausius 

savo pasiekimus.  

 

Šią ataskaitą sudaro: 
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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 – 2021 m. gruodžio 31 d. – TILS komandą sudarė 8 darbuotojai. Veiklas 

įgyvendinti padėjo 14 savanorių bei praktikantų. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Už pagalbą 2021 m. dėkojame šiems TILS praktikantams ir savanoriams: Anastasia Kublashvili, Arnui 

Čekanavičiui, Augustei Dumčiūtei, Gabijai Račaitei, Kristinai Sakalauskaitei, Mildai Daukšaitei, Neringai 

Gališanskytei, Paulomi Das, Ragnar Pfanne, Rokui Citvarui, Rūtai Marijai Birutytei, Rūtai Marozaitei, Valeriia 

Burlachenko, Vilijai Jackevičiūtei. 

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2015/09/TILS-strategija_2016-2020.pdf
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Per 2021 m. prie TILS veiklos prisidėjo iš viso 10 darbuotojų. Daugiau informacijos apie TILS komandą galite 

rasti čia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DARBUOTOJAI 

 

Sergejus Muravjovas 

Vadovas 
Ingrida Kalinauskienė 

Programų vadovė 

Ieva Dunčikaitė 

Iniciatyvų vadovė 

Deimantė Žemgulytė 

Iniciatyvų koordinatorė 

Ieva Kimontaitė 

Iniciatyvų koordinatorė 

Deividas Bačiulis 

Iniciatyvų koordinatorius 

Povilas Rinkevičius 

Iniciatyvų koordinatorius 

Gabija Račaitė 

Iniciatyvų koordinatorė 

Linas Ikanevičius 

Iniciatyvų koordinatorius 

Skirmantas Bikelis 

Asocijuotas teisininkas 

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

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 

4. Ingrida Kalinauskienė 2021-12-23 50 EUR 

Viso: 200 EUR 

 

 

 

 

  

DALININKAI IR TARYBOS NARIAI 2021 M. 

 

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

 

 
Eil.nr. 

 
Straipsniai 

 
Ataskaitinio laikotarpio 

 
Praėjusio ataskaitinio 
laikotarpio 
  

I. PAJAMOS 292521  231902 

1. Pardavimo pajamos 39207 49593 

2. Finansavimo pajamos 247431  181405 

3. Kitos pajamos 5883  904 

II. SĄNAUDOS 278352 233667 

1. 
Prekių, suteiktų paslaugų 
savikaina ir kitos pardavimo 
sąnaudos 

24592  52262 

2. Veiklos sąnaudos 253295  175013 

3. Kitos sąnaudos 465  6392 

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ 

14169  (1765) 

IV. PELNO MOKESTIS    

V. 
GRYNASIS VEIKLOS 
REZULTATAS 

14169  (1765)  

*Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių 
asmenų registrui dieną. 
 
Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 
 
2021 m. TILS įsigyto ilgalaikio materialaus turto vertė - 1560,90 EUR (kompiuteris Lenovo ThinkPad E14). 
2021 m. TILS ilgalaikio turto neperleido. 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 185771 

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1260 

3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 41578 

4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 602 

5.  Kitos sąnaudos 49141 

 Viso: 278352 
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Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų: 
 

 Sąnaudos Suma, EUR 

1. Darbo užmokestis 10966 

2. Kitos sąnaudos 12570 

 Viso: 23536 

 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 
įstaigos vadovo išmokoms 
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2021 metais buvo išmokėta 
58 255 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų 
narių išmokoms 
Tokių išmokų 2021 metais nebuvo. 
 
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
Tokių išmokų 2021 metais nebuvo. 
 

 

 

III. GAUTŲ LĖŠŲ ATASKAITA 
 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2021 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 56 696,30     20,34% 

EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondas  52 447,50     18,81% 

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada 45 073,00     16,17% 

Britų Taryba                 25 000,00     8,97% 

Fondas „Pro Nova“                  20 975,00     7,52% 

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

14 003,42 5,02% 

Jaunųjų gydytojų asociacija / EEE ir Norvegijos FM Aktyvių piliečių fondas 7 676,00 2,75% 

Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas 4 327,87 1,55% 

„Transparency International“ Rusijos skyrius / Europos Komisija 3 167,20 1,14% 

„Transparency International“ Sekretoriatas 2 220,00 0,80% 

Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje 1 875,00 0,67% 

VšĮ „Lietuvos žurnalistikos centras“ 1 425,00 0,51% 

Kazickų šeimos fondas 1 000,00 0,36% 

Viso projektinių lėšų:  235 886,29     84,62% 

NEPROJEKTINĖS LĖŠOS 

„Transparency International“ Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2021 
dalyvių mokesčiai 

31 153,76     11,18% 

„Open Contracting Partnership“ 2 531,45 0,91% 

TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis 2 177,45 0,78% 

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2 100,00 0,75% 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 1 400,00 0,50% 

Asociacija Investors‘ Forum  1 100,00 0,39% 

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

800,00 0,29% 

„Transparency International“ Latvijos skyrius 650,50 0,23% 

Aukos 495,87 0,18% 

VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“ 300,00 0,11% 

„Open Culture Foundation“ 176,82 0,06% 

Viso neprojektinių lėšų:  42 885,35       15,38% 

Viso gauta lėšų: 278 771,64       

  

 

  

2021 M. SAUSIO 1 D. - 2021 GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS: 
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IV. VYKDYTOS INICIATYVOS  
 

2021 metais TILS įgyvendino 11 iniciatyvų: „Sąžiningumo susitarimai“, „Skaidresnė savivalda 2.0“, 

„Transparency International“ pasaulinė skaidrumo mokykla, „Politikos skaidrumas“, „Jaunimo sąžiningumo 

iniciatyvos“, „Pinigų plovimo prevencija“, „Į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros įstaigų vystymas“, 

„Viešinimo ir informavimo lėšų bei žiniasklaidos skaidrumas“, „Atviri duomenys“, „NVO atlasas“, „COVID-19 

paramos skaidrumas“. 

 

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

šaltinius, aprašymus bei pagrindines išdavas 2021 metais (iniciatyvų eiliškumas pateikiamas pagal biudžeto 

dydį). 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2016 m. sausis – 2022 m. kovas  

Biudžetas:  493 056 EUR 

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

 

 
 

2021 m. TILS sukūrė svetainę www.nerieskrantines.lt, kuri skirta visiems besidomintiems viešųjų finansų 

skaidrumu. Svetainėje pateikiamos TILS įžvalgos iš pirmą kartą Lietuvoje išbandomos „Sąžiningumo 

susitarimų“ iniciatyvos. Jos metu nuo 2017 m. TILS stebi du Vilniaus miesto savivaldybės Neries krantinių 

modernizavimo projektus ir su jais susijusius pirkimus, kurių bendra vertė siekia apie 15,1 mln. eurų. 2021 m. 

2021 m. TILS taip pat atliko įmonių, su kuriomis Vilniaus miesto savivaldybė statybų srityje 2019-2021 m. buvo 

sudariusi sutarčių už didžiausią vertę, skaidrumo lygį. Rezultatas – 11 balų iš 100 galimų. Tai yra penkis kartus 

mažesnis rezultatas nei 2021 m. didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių vertinimo (56 balai), kurį TILS taip pat 

atliko iniciatyvos metu (trumpa rezultatų apžvalga kitame puslapyje, daugiau informacijos: 

www.transparency.lt/imones2021/).  

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.nerieskrantines.lt.  

 

 

SĄŽININGUMO SUSITARIMAI 

http://www.nerieskrantines.lt/
http://www.transparency.lt/imones2021/
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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 (10 proc. kofinansavimas) 

 

 
 

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

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

gydytojų asociacija ir „Citizens Foundation Iceland“.  

2021 m. TILS įgyvendino dalyvaujamąjį biudžetą su septyniomis mokyklomis-partnerėmis, atliko bei pristatė 

dalyvaujamojo biudžeto Lietuvos savivaldybėse apžvalgą (trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, 

daugiau informacijos: bit.ly/3PLXX09).  

TILS taip pat apžvelgė visų 60 savivaldybių vadovų darbotvarkes. Paaiškėjo, jog antraisiais kadencijos metais 

savivaldybių vadovai, t.y. merai, merų pavaduotojai, administracijos direktoriai paskelbė 2268 susitikimus su 

interesų grupių atstovais. Pirmą kartą savo darbotvarkes viešino visi merai (trumpa rezultatų apžvalga – kitame 

puslapyje, daugiau informacijos: bit.ly/3cSXHhv).  

 

2021 m. TILS, kartu su Generaline prokuratūra surengė Pranešėjų apsaugos forumą, kuriame dalyvavo 429 

įvairių viešojo sektoriaus institucijų (ministerijų, valstybės, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybių, kt.) 

atstovai ir įtraukė apie 80 įvairių įmonių atstovų per viešąsias konsultacijas. Taip pat kartu su Lietuvos 

savivaldybių asociacija, Vidaus reikalų ministerija surengė Dalyvaujamojo biudžeto forumą, kuriame dalyvavo 

152 savivaldos, mokyklų, ministerijų atstovai.  

Bendradarbiaujant su TILS, LR generalinė prokuratūra atliko privataus sektoriaus įmonių vidinių pranešimų 

kanalų vertinimą. 92 įmonėms buvo išsiųstas klausimynas, siekiant 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 daugiau nei 80 proc. klausimyną 

užpildžiusių įmonių turi įsidiegusios vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, juos patobulinti 

turėtų daugiau nei 50 proc. įmonių (daugiau informacijos: bit.ly/3zK95FR). 

 

 

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. 

SKAIDRESNĖ SAVIVALDA 2.0 

https://bit.ly/3PLXX09
https://bit.ly/3cSXHhv
https://bit.ly/3zK95FR
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 valdžios ir piliečių įtraukties kategorijoje.  
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Iniciatyvos trukmė: 2021 m. sausis – gruodis 

Bendras biudžetas: 56 456,63 EUR 

Finansavimo šaltinis: Skaidrumo mokyklos dalyvių mokesčiai, Taivano demokratijos stiprinimui skirtas 

fondas, Fondas „Pro Nova“ 

 

 
 

2021 m. surengta 12-oji virtuali pasaulinė Skaidrumo mokykla, kurioje dalyvavo 110 jaunimo lyderių iš beveik 

60 pasaulio šalių. Tai yra didžiausias tokio pobūdžio renginys pasaulyje. Nuo 2010 m. Skaidrumo mokykla, 

kurios tikslas burti antikorupcijos ir skaidrumo iniciatyvomis besidominčią bendruomenę visame pasaulyje, 

subūrė jau daugiau nei 1400 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.    

 

 

 

 

 

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.  

„TRANSPARENCY INTERNATIONAL“ PASAULINĖ SKAIDRUMO MOKYKLA 

Akimirkos iš 12-osios pasaulinės Skaidrumo mokyklos 

 

http://www.transparencyschool.org/
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Iniciatyvos trukmė: 2019 m. sausis – 2021 m. kovas 

Bendras biudžetas:  38 106,04 EUR 

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

kofinansavimas), TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis 

 

 
 

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.  

 

2021 m. TILS atnaujino įrankį bei papildė jį ilgalaikių leidimų į Seimą duomenimis. TILS atlikta analizė parodė, 

kad 1789 asmenys iš bent 195 įstaigų turėjo ilgalaikius leidimus lankytis Seime 2016 – 2020 m. Jie apie 9,6 

tūkst. kartų dalyvavo įvairių Seimo komitetų klausimų svarstymuose. 

 

Trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, daugiau: bit.ly/3bgk9jW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

„ManoSeimas.lt“ iniciatyva 

pelnė prestižinį „World Summit 

Awards 2021“ apdovanojimą 

Skaitmeninės valdžios ir piliečių 

įtraukties kategorijoje.  

http://www.manoseimas.lt/
https://bit.ly/3bgk9jW
https://manoseimas.lt/
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. rugpjūtis – 2022 m. kovas 

Bendras biudžetas:  52 900 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Britų taryba, Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, TILS 

kofinansavimas 

 

 
 

2021 m. TILS padėjo 16 Lietuvos mokyklų – Kalvelių „Aušros“, Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio, Panevėžio 

rajono Paįstrio Juozo Zikaro, Prienų „Žiburio“, Šakių „Žiburio“, Šalčininkų Jano Sniadeckio, Šilalės Simono 

Gaudėšiaus, Vilniaus Aleksandro Puškino, Vilniaus r. Mickūnų, Vilniaus Simono Konarskio, Vilniaus šv. Jono 

Pauliaus II, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijų bei Kauno Žaliakalnio, Klaipėdos Gedminų, Ukmergės 

senamiesčio, Vilniaus Antakalnio progimnazijų bendruomenėms įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto 

iniciatyvas, kurių metu moksleiviai sprendė, kaip panaudoti nuo 100 iki 1 500 eurų. Siekiant geriau įtraukti 

moksleivius į sprendimų priėmimą mokyklose ir didinti jų pilietinį raštingumą, iniciatyvos 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 virtualiai.  

 

Taip pat, TILS, kartu su partneriais – „Transparency International“ Estijos skyriumi (Estija) ir „Digidem Lab“ 

(Švedija) matavo dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos poveikį Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (5-8 kl.), 

Estijos Rapla gimnazijoje (10-12 kl.) ir Švedijos Bjurslättsskolan (Gothenburg) mokykloje (nuo 

priešmokyklinukų iki 6 kl.) ir pateikė reprezentatyvius rezultatus. 

 

Remiantis šiais duomenimis, po dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų moksleiviai teigė geriau suprantantys kaip 

bendradarbiauti su administracija ir įsitraukti į mokyklos veiklas, nepriklausomai nuo to, ar veiklų 

įgyvendinimas vyko virtualiai, ar gyvai (prieš iniciatyvą Lietuvoje – 42 proc., po – 54 proc., prieš iniciatyvą 

Estijoje – 31 proc., po – 36 proc., prieš iniciatyvą Švedijoje – 55 proc., po – 66 proc.).  

 

Po dalyvaujamojo biudžeto taip pat dviem trečdaliais padaugėjo moksleivių, teigiančių, kad labai gerai arba 

gerai supranta mokyklos biudžetą (prieš iniciatyvą Lietuvoje – 45 proc., po – 65 proc., prieš iniciatyvą Estijoje 

– 27 proc., po – 44 proc.). Trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, daugiau: bit.ly/3OHLAB6.  

 

2021 m. gruodžio 9 d. TILS kartu su daugiau nei 1100 „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ bendruomenės narių 

dalinosi geraisiais pavyzdžiais „Superherojų dienos“ metu. Renginio akimirkos: bit.ly/3PYswzi.  

  

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. 

JAUNIMO SĄŽININGUMO INICIATYVOS 

https://bit.ly/3OHLAB6
https://bit.ly/3PYswzi
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. liepa - 2021 m. birželis 

Bendras biudžetas: 22 100 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

 

 
 

2021 m. TILS atliko tyrimą apie pinigų plovimo prevenciją finansinių technologijų (FinTech) sektoriuje. Atliekant 

šią apžvalgą TILS surengė 12 pusiau struktūruotų kokybinių interviu su už pinigų plovimo prevenciją atsakingų 

institucijų, įstaigų, FinTech asociacijų atstovais, pateikė oficialias užklausas duomenims gauti keturioms 

Lietuvos institucijoms, išsiuntė klausimyną visoms žinomoms 230 FinTech įmonių, išanalizavo 10 didžiausių 

pagal vertę FinTech įmonių interneto svetaines. TILS taip pat surengė diskusiją, kurios metu pristatė 

pagrindines tyrimo įžvalgas bei rekomendacijas. Diskusijoje dalyvavo beveik 280 įvairių institucijų, įmonių 

atstovų. Su TILS studija apie pinigų plovimą FinTech sektoriuje galite susipažinti čia: bit.ly/3mTxd0X.  

 

TILS taip pat subūrė daugiau nei 170 dalyvių – Lietuvoje veikiančių bankų, finansinių technologijų įmonių, 

įvairių Lietuvos institucijos atstovų, žurnalistų į virtualius mokymus apie pinigų plovimo prevenciją. Dviejų 

seminarų metu savo patirtimi bei žiniomis dalinosi ekspertai iš Jungtinės Karalystės – Graham Barrow ir Ray 

Blake iš „The  Dark Money files“ bei Simon Bowers ir Lionel Faull iš „Finance Uncovered“.  

  

Iniciatyvos tikslas – išskirti, kokios yra didžiausios su pinigų plovimu finansinių technologijų sektoriuje 

Lietuvoje susijusios rizikos, geriau suprasti šios problemos mastą bei kaip Lietuvoje vykdoma pinigų plovimo 

prevencija. 

 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA 

https://bit.ly/3mTxd0X
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Iniciatyvos trukmė: 2020 m. spalis – 2022 m. liepa 

Bendras biudžetas:  20 150 EUR 

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

kofinansavimas 

 

 
 

2021 m. TILS kartu su Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) atliko pirmąsias reprezentatyvias sociologines 

apklausas Kauno miesto poliklinikoje (KMP) ir Kelmės rajono psichikos sveikatos centre (KRPSC). TILS ir JGA 

apklausė abiejų įstaigų pacientus ir darbuotojus, bei kartu su jais aptarė šių apklausų rezultatus, siekdami 

geriau parinkti ir pritaikyti priemones, kurios prisidėtų prie geresnės gydymo įstaigų teikiamų paslaugų 

kokybės.  

 

 

Trukmė: 2021 m. balandis – gruodis 

Biudžetas: 46 498 EUR 

Finansavimo šaltiniai: Lietuvos žurnalistikos centras, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada  

 

 
 

2021 m. TILS parengė tyrimo metodologiją, kuri leistų geriau suprasti rizikas, susijusias su viešinimo ir 

informavimo paslaugų pirkimais bei padėtų sužinoti daugiau apie tokių pirkimų tendencijas nacionaliniu 

lygmeniu. Taip pat, 2021 m. TILS pateikė oficialias užklausas duomenims gauti trims Lietuvos institucijoms bei 

pasiruošė tyrimo duomenų ir rezultatų pateikimui www.stirna.info svetainėje.  

 

Bendradarbiaujant su Lietuvos žurnalistikos centru ir Britų taryba, TILS surengė keturis „Žurnalistų pusryčių“ 

seminarus žurnalistams Lietuvoje, kurie bendrai subūrė bent 760 dalyvių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

principų diegimą Lietuvos gydymo įstaigose. 

Iniciatyvos tikslas – geriau suprasti, kaip leidžiamos su viešinimo ir informavimo paslaugomis susijusios 

lėšos nacionaliniu lygmeniu, kokios yra galimos rizikos, susijusios su tokio pobūdžio pirkimais. Taip pat, 

supažindinti Lietuvos žurnalistus su geriausiomis Lietuvos ir užsienio šalių žiniasklaidos praktikomis bei 

skatinti žurnalistų bendruomenės diskusijas apie profesinę etiką, skaidrumą ir atskaitingumą. 

ŽINIASKLAIDOS SKAIDRUMAS 

Į PACIENTĄ ORIENTUOTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VYSTYMAS 

http://www.stirna.info/
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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, 2021 m. TILS surengė ekspertinę apskritojo stalo diskusiją „Atviri 

įmonių savininkų duomenys Lietuvoje: lūkesčiai ir galimybės“, kurioje dalyvavo apie 40 viešojo ir privataus 

sektoriaus atstovų, atvirų duomenų, skaidrumo ir antikorupcijos ekspertų iš Lietuvos bei užsienio šalių.  

 

  

 

  

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

ATVIRI DUOMENYS 
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Iniciatyvos trukmė: 2021 m. sausis – gruodis 

Biudžetas:  1 000 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. 2021 

m. TILS toliau vystė NVO svetainę NVOatlasas.lt, kurioje 2021 m. buvo daugiau nei 2000 organizacijų. Daugiau 

informacijos: www.nvoatlasas.lt. 

 

 

Iniciatyvos trukmė: 2021 m. birželis – 2022 m. rugsėjis 

Biudžetas:  41 992,65 EUR 

Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas, „Open Contracting Partnership“ 

 

 

2021 m. TILS atlikto antrąjį COVID-19 pirkimų vertinimą, kuriuo buvo siekiama suprasti, kiek informacijos apie 

savo veiklą pateikia COVID-19 pirkimus laimėjęs verslas ir kaip suvaldo su korupcija susijusias rizikas savo 

veikloje. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, TILS atrinko 40 verslo įmonių, kurioms 2020 m. 

nukeliavo daugiausiai lėšų, įsigyjant priemones kovai su COVID-19, tokias kaip testai, apsaugos, dezinfekcinės 

priemonės. TILS įvertino šių įmonių interneto svetainių turinys 2021 m. liepos-rugpjūčio mėn. 

Analizė parodė, kad kas šešta įmonė, iš kurios 2020 m. viešojo sektoriaus įstaigos pirko priemones kovai su 

COVID-19, skelbia, kaip užkerta kelią korupcijai savo veikloje. Bendras 40 didžiausių tiekėjų atskaitingumo lygis 

– 13 balų iš 100 galimų.  

Įmonių interneto svetainėse žiūrėta, kiek informacijos jos atskleidžia apie tai, kaip užkerta kelią korupcijai, kiek 

informacijos atskleidžia apie akcininkus, struktūrą ir finansus. Trečdalis (12 iš 40) COVID-19 pirkimus laimėjusių 

įmonių skelbia bent dalį šios informacijos. Du trečdaliai įmonių (28 iš 40) surinko po 0 balų. 

Trumpa rezultatų apžvalga – kitame puslapyje, daugiau: bit.ly/3cR8hFu. 

 

  

„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. 

Iniciatyvos tikslas – geriau suprasti, kaip leidžiami pinigai, skirti kovai su COVID-19 ir atsigauti po pandemijos 

bei skatinti sąžiningą, atvirą ir efektyvų viešųjų pirkimų įgyvendinimą.   

 

NVO ATLASAS 

COVID-19 PARAMOS SKAIDRUMAS 

http://www.nvoatlasas.lt/
https://bit.ly/3cR8hFu


25 
 

  



26 
 

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 

2021 metus  

(žemiau nurodomos iniciatyvos) 

Per ataskaitinį 

laikotarpį 

pripažintos gautos 

lėšos (EUR) 

 

Išlaidų rūšys 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / Europos 

Komisija 

Sąžiningumo susitarimai 

56 696,3 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

EEE ir Norvegijos FM Aktyvių 

piliečių fondas 

Skaidresnė savivalda 2.0 

52 447,50 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo 

išlaidos, projekto dalyvių kelionės, kitos 

projekto išlaidos. 

Vokietijos Federacinės 

Respublikos ambasada 

Viešinimo ir informavimo lėšų 

skaidrumas 

45 073,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino ir 

programavimo išlaidos, ekspertų honorarai, 

kitos projekto išlaidos. 

Fondas „Pro Nova“ 

Tarptautinė skaidrumo mokykla 

20 975,00 Lektorių honorarai, įranga, viešinimo kaštai, 

kitos projekto išlaidos. 

Britų Taryba 

Dalyvaujamieji biudžetai 

mokyklose 

15 000,00 Darbo užmokesčiai, dizaino ir spausdinimo 

išlaidos, susitikimų išlaidos, kitos projekto 

išlaidos.  

„Transparency International“ 

Sekretoriatas / JAV Valstybės 

departamento Demokratijos, 

žmogaus teisių ir darbo biuras 

Covid-19 paramos skaidrumas 

14 003,42 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino ir programavimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

Britų taryba 

Dalyvaujamojo biudžeto 

iniciatyvos 

10 000,00  Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, dizaino išlaidos, projekto 

dalyvių kelionės, susitikimų ir renginių 

platformų 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. 
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Taivano demokratijos 

stiprinimui skirtas fondas 

Tarptautinė skaidrumo mokykla 

4 327,87 Dizaino, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Rusijos skyrius/ Europos 

Komisija 

Tarptautinių antikorupcinių 

priemonių įgyvendinimo 

tyrimas 

3 167,20 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto 

dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 

išlaidos, kitos projekto išlaidos. 

„Transparency International“ 

Sekretoriatas 

Atviri duomenys 

2 220,00 Darbo užmokesčiai, kelionių išlaidos, 

viešinimo išlaidos, biuro išlaidos.  

Šiaurės ministrų tarybos biuras 

Lietuvoje  

Dalyvaujamojo biudžeto 

iniciatyvos 

1 875,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo 

užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, 

projekto dalyvių kelionės, kitos projekto 

išlaidos. 

Lietuvos žurnalistikos centras 

„Žurnalistų pusryčiai“ 

1 425,00 Darbo užmokesčiai. 

Kazickų šeimos fondas 

NVO atlasas 

1 000,00 Darbo užmokesčiai, kitos projekto išlaidos. 

Iš viso: 235 886,29 EUR  
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Priedas Nr. 2. TILS lėšos iš jų pokytis per pastaruosius penkerius metus: 
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