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Veiklos ataskaita patvirtinta 2013 05 30 dalininko sprendimu.  
 
 
Įstaigos dalininkai  
 
Viešoji įstaiga „Transparency International“ (toliau – TILS) įregistruota 2000 m. 
 
 

 Dalininkas Įnašas 2012-12-31 Įnašas 2011-12-31 

1. VšĮ Atviros Lietuvos fondas 100 Lt 100 Lt 

 Viso: 100 Lt 100 Lt 
 
 

Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus  
Viešoji įstaiga "Transparency International" Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, 
nepolitinė organizacija, tarptautinės organizacijos „Transparency International“ padalinys, 
Lietuvoje veikiantis nuo 2000 m. birželio 6 d. Šios organizacijos steigėjas - Atviros Lietuvos 
fondas.  
 
TILS veiklos tikslas - pilietinių skaidrumo ir antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei 
organizavimas Lietuvoje. 
 
TILS veiklos uždaviniai:  
• Skatinti piliečių įsitraukimą ir paramą skaidrumo ir antikorupcinėms iniciatyvoms Lietuvoje; 
• Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus skaidrumo, atskaitingumo ir korupcijos analizei; 
• Rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas skaidrumo ir antikorupcinei 

problematikai bei šviesti visuomenę; 

• Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją; 

 
Siekiame: 
• Kad Lietuva įgyvendintų Junginių Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimus;  
• Kad būtų užtikrinta kompleksinė pranešančių asmenų apsauga; 
• Didesnio informacijos ir duomenų prieinamumo bei viešojo ir privačių sektorių 

atskaitingumo. 
 
Analizuojame: 
•  Galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti antikorupcinį 

reguliavimą;  
•  Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą;  
•  Korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose;  
•  Korupciją ir atskaitingumą valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje;  
•  Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams. 



 

 

 
Daug dėmesio skiriame: 
• Žiniasklaidos skaidrumui ir atskaitingumui;  
• Viešųjų  finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui; 
• Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui;  
•  Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui; 
•  Antikorupciniam ir skaidrumo visuomenės švietimui ir įgalinimui 
•  Jaunimo sąžiningumo ir etiškumo skaitinimui bei jaunimo ir įtraukimui į sąžiningumo ir 

antikorupcines iniciatyvas. 



 

 

TILS veiklos rezultatų ataskaita už 2012 metus: 

 

Eil.nr. STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
  

Ataskaitinio 
laikotarpio 

    
 Praėjusio 

ataskaitinio 
laikotarpio  

  

I. PAJAMOS     83195   68405   

1. 
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas 
prekes     81466   61391   

2. Finansavimo pajamos           

2.1. 
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto 
panaudojimo pajamos            

2.2. Kitos finansavimo pajamos           

3. Kitos pajamos     1729   7014   

II. SĄNAUDOS     34466   68103   

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina           

2. Kitos sąnaudos           

3. Kompensuotos sąnaudos   ( 668803 ) ( 623386 
 
)  

4. Veiklos sąnaudos     703269   691489   

4.1. Projektų vykdymo, renginių     323124   245530   

4.2. Darbuotojų išlaikymo     291931   256105   

4.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)     1452   1009   

4.4. Patalpų išlaikymo     32750   27410   

4.5. Ryšių, pašto     7996   11562   

4.6. Transporto išlaikymo, komandiruočių     26333   104941   

4.7. 
Biuro išlaidos, buh. apsk., IT, konsultac. 

pasl., banko mok.     18610   21062   

4.8. Kitos veiklos (valiutų keitimo nuostolis)     1073   23869   

4.9. Suteiktos labdaros, paramos           

4.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo           

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ     48729   302   

IV. PELNO MOKESTIS           

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS     48729   302   

 

 
Įstaigos darbuotojai  
 
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2011 m. gruodžio 31 dieną 

buvo 7, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2012 m. gruodžio 31 dieną buvo 5 darbuotojai.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 
Gautos lėšos ir jų šaltiniai 

per 2012 metus 

Per ataskaitinį 
laikotarpį 

pripažintos gautinos 
lėšos, LTL 

 
Išlaidų rūšys 

„Prabilk“ – Piliečių įtraukimas į 
kovą su korupcija Lietuvoje (EK 
per „Transparency 
International“ Sekretoriatą)   

471343,49 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino, 
maketavimo ir viešinimo darbai, programavimo 
išlaidos, kitos projekto išlaidos 

„Transparency International“ 
Pasaulinė vasaros mokykla 2012 
(„German Marshall Fund: Black 
Sea Trust Fund“) 

65173,51 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos 

„Skaidrumo dirbtuvės“ (Atviros 
visuomenės institutas, angl. – 
„Open Society Institute“) 60676,05 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos, konferencijos paketai, kitos 
projekto išlaidos 

„Transparency International“ 
Pasaulinė vasaros mokykla 2012 
(Suomijos Respublikos 
Ambasada Lietuvoje) 

51792 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos 

„Laikas pabusti“ 
(„Transparency International“ 
Sekretoriatas) 

34528 
Darbo užmokesčiai, dizaino, 
 maketavimo ir viešinimo darbai, kitos projekto 
išlaidos 

ES struktūrinių fondų 
stebėjimas (Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba per 
„Transparency International“ 
Čekijos skyrių) 

33395,14 

Darbo užmokesčiai, dizaino, maketavimo darbai, 
vertimo išlaidos, kelionės į tarptautinę 
konferenciją rezultatams pristatyti išlaidos, 
projekto administracinės išlaidos, kitos projekto 
išlaidos 

„Transparency International“ 
Pasaulinė vasaros mokykla 2012 
(Šiaurės Ministrų Tarybos biuras 
Lietuvoje) 

28520 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai, 
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos 

„Transparency International“ 
Pasaulinė vasaros mokykla 2012 
(Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada Lietuvoje) 

27460 

Kanceliarinės prekės, dizaino darbai, projekto 
dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo 
išlaidos 

„Skaidrumo dirbtuvės II: 
Skaidrumo hakatonas“ 
(„Transparency International“ 
Sekretoriatas) 

21062,08 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, konferencijų paketai,  kitos projekto 
išlaidos 



 

 

„Skaidrumo dirbtuvės“ 
(Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada Lietuvoje) 

13765 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, projekto dalyvių kelionės, 
maitinimo, apgyvendinimo išlaidos, konferencijos 
vietos nuoma, kitos projekto išlaidos 

Manoseimas.lt vaizdinio 
skydelio kūrimas 
(„Transparency International“ 
Sekretoriatas) 

12084,80 

Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, užmokesčiai programuotojams ir 
dizaineriams, kitos projekto išlaidos 

Žiniasklaidos savininkų 
duomenų bazė (Open Society 
Institute) 

14304,95 
Projekto administracinės išlaidos, darbo 
užmokesčiai, programuotojų ir IT specialistų 
užmokesčiai, kitos projekto išlaidos   

„Strategijos sukūrimas“ 

(„Transparency International“ 

Sekretoriatas) 

10358,4 Projekto administravimo ir personalo išlaidos 

Jaunimo iniciatyva „Jaunimo 

sąžiningumo skatinimas“ 

(Prancūzų Institutas Lietuvoje) 

8650 Projekto administracinės išlaidos, atlyginimai, 
kelionių į mokyklas išlaidos 

„Manoseimas.lt“ vystymas 

(„Geros valios projektai“, 

pinigai suaukoti per 

www.aukok.lt)  

8500 Manoseimas.lt svetainės palaikymas (atlyginimai 
IT specialistams, serverių nuomos mokesčiai) 

Jaunimo iniciatyva 

„Sąžiningumas svarbu“ 

(Jungtinės Karalystės ambasada 

Lietuvoje) 

8000 Projekto administracinės išlaidos, atlyginimai, 
kelionių į mokyklas išlaidos 

„Skaidrumo dirbtuvės“ 

(„Sunlight Foundation“)  

6657,75 Projektų vykdymo išlaidos 

Antikorupcinių filmų festivalis 

„Drąsus žodis“ (Prancūzų 

institutas)  

4827,59 Kino filmų licencijos, darbo užmokesčiai, 
dizaino, maketavimo ir viešinimo darbai, kitos 
projekto išlaidos 

Tiriamasis vizitas informacijos 

prieinamumo klausimais į 

Norvegijos institucijas 

(Norvegijos karalystės ambasada 

Lietuvoje) 

2468,67 Kelionės į Oslą ir atgal išlaidos, apgyvendinimo ir 
maitinimo išlaidos 

Kitas finansavimas, 2 proc. 1617,52 Projektų vykdymo išlaidos 

Antikorupcinių filmų festivalis 

„Drąsus žodis“ („Geros valios 

1600,00 Kino filmų licencijos, darbo užmokesčiai, 
dizaino, maketavimo ir viešinimo darbai, kitos 
projekto išlaidos 

http://www.aukok.lt/


 

 

projektai“, pinigai suaukoti per 

www.aukok.lt) 

Fizinių asmenų parama 1346 Projektų vykdymo išlaidos  

      Iš viso: 888130,95  

 

Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus 
 

2012 metais TILS ilgalaikio turto neįsigijo.  
 

2012 metais TILS ilgalaikio turto neperleido. 
 

Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 
 

 Sąnaudos Suma, Lt 
1. Darbo užmokestis 291931 
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 1452 
3. Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos 380424 
4. Komandiruočių ir kelionių išlaidos 26333 
5. Banko mokesčiai 3129 
 Viso: 703269 
 

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų 
 

 Sąnaudos Suma, Lt 
1. Darbo užmokestis 4714 
2. Kitos sąnaudos 29752 
 Viso: 34466 
 

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 
ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 
 

VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2012 metais 
buvo išmokėta 108059,57 Lt, įskaitant visus mokesčius. 
 

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 
 

Tokių išmokų 2012 metais nebuvo. 
 

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
 
Tokių išmokų 2012 metais nebuvo. 

http://www.aukok.lt/


 

 

Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos 
tikslus 
 

 
Projekto trukmė:  2012 m. gruodis – 2015 m. gegužė 
Projekto biudžetas: 526640,77 LTL 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per “Transparency International“ Sekretoriatą), 
TILS (10,5% kofinansavimas) 
 
Apie projektą 
 
Šis 6 šalis apimantis regioninis projektas skirtas skatinti pilietinės visuomenės aktyvumą, 
įsitraukiant į kovą su konkrečiais korupcijos atvejais, stiprinti teisinį piliečių konsultavimą (per 
Advokatavimo ir teisinės pagalbos centro paslaugas) ir galimybes sistemingai vykdyti 
advokatavimo dėl teisinių pokyčių veiksmus.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 

Tęsiamos teisinės gyventojų konsultacijos telefonu, per internetinį puslapį www.skaidrumolinija.lt, 
taip pat jiems užsukant į TILS biurą. Buvo pradėti pirmieji projekto planavimo veiksmai, ypač 
veiksmai, susiję su viešinimu: pradėtos vystyti idėjos dėl animacinio Skaidrumo linijos video ir 
radijo laidų ciklo „Skaidrumo linija“ Žinių radijuje.  
 
 

 
Projekto trukmė:  2009 m. rugsėjis – 2012 m. spalis 
Projekto biudžetas:  207561,62 LTL 
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per Konstanco universitetą) 
 
Apie projektą 
 
Šis regioninis projektas skirtas įvertinti „Transparency International“ teisinį piliečių 
konsultavimą ir sukurti tokios veiklos gerąjį modelį. Projekto tikslas – skatinti pilietinės 
visuomenės aktyvumą, didinti antikorupcinių iniciatyvų efektyvumą ir išvystyti advokatavimo 

http://www.skaidrumolinija.lt/


 

 

dėl teisinių pokyčių veiksmus nacionaliniame ir ES lygmenyje. Projektas skirtas populiarinti 
Advokatavimo ir teisinės pagalbos centrus (angl. – Advocacy and Legal Advice Center, ALAC) kaip 
„iš apačios į viršų nukreipto“ antikorupcinio darbo įrankį ir piliečių dalyvavimo mechanizmą. 
Vystant šių centrų metodologiją ir ieškant naujų bendradarbiavimo su piliečiais formų, siekiama 
kuo labiau įgalinti visuomenę kovoje su korupcija. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 

Buvo tęsiami internetinės pranešimų ir paklausimų platformos www.skaidrumolinija.lt darbai: 
paskutiniai programavimo darbai, taisymai ir tobulinimai; fokusuotų vartotojų grupių 
testavimai; susitikimai su įvairiomis institucijomis dėl bendradarbiavimo, atsakant į piliečių 
paklausimus ir reaguojantį į jų pranešimus, galimybių; svetainės paleidimas 2012 m. rudenį. 
2012 m. pavasarį buvo įdiegta ir pradėjo veikti speciali „Skaidrumo linijos“ telefono linija ir 
balso paštas bei pradėti konsultuoti su galimais korupcijos ir biurokratizmo atvejais susidūrę 
asmenys. 
 
Taip pat 2012 m. vasarą parengta viešinimo kampanija ir viešinimo medžiaga: reklaminiai 
skydeliai, pristatymo video, instrukcinis (puslapio naudojimo) video, pranešimai spaudai, kt. 
Pristatant svetainę, itin glaudžiai bendradarbiauta su 15min.lt, kurie nemokamai skyrė vietą 
Skaidrumolinija.lt reklaminiam skydeliui.  
 
Be to, 2012 m. rudenį, vykstant Seimo rinkimams, TILS bendradarbiavo su Vyriausiąja rinkimų 
komisija ir Policija, viešindami ir vizualizuodami ne tik TILS, bet ir šių institucijų gautus 
pranešimus apie rinkimų tvarkos pažeidimus, ir taip išplėsdami www.skaidrumolinija.lt panaudojimo 
galimybes.    
 
Pasaulinės sveikatos dienos (balandžio 7 d.) proga buvo vykdoma akcija „Geriausia padėka 
gydytojui – Jūsų šypsena“. Akcijos metu gydytojai ant savo kabinetų durų klijavo lipdukus, 
kurių tikslas – pasakyti sveikatos priežiūros įstaigų pacientams, kad norint atsidėkoti gydytojams 
papildomi mokėjimai nereikalingi. 
 
Akcijoje dalyvavo 10 gydymo įstaigų: Kauno Šilainių poliklinika, Kauno Šilainių poliklinikos 
psichikos sveikatos skyrius, Respublikinė Kauno ligoninė, Kauno Dainavos poliklinika, Kauno 
Kalniečių poliklinika, Vilniaus rajono centrinė poliklinika, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, 
Vilniaus Antakalnio poliklinika, Respublikinė Vilniaus Universitetinė ligoninė, Vilniaus centro 
poliklinika.  
 
Akcijos iniciatoriai – Lietuvos medicinos studentų asociacija (LIMSA), Europos studentų 
teisininkų asociacijos Mykolo Romerio universiteto filialas (ELSA MRU) bei „Transparency 
International“ Lietuvos skyrius. Taip pat Vilniuje ir Kaune vyko papildomi renginiai: 2 
diskusijos su studentais apie gydytojų ir pacientų santykius ir vieša diskusija su gydytojų, 

http://www.skaidrumolinija.lt/
http://www.skaidrumolinija.lt/


 

 

pacientų atstovais, valstybės tarnautojais ir politikais „Sveikatos apsaugos sistemos spragos ir 
kaip jas taisyti“. 
 

 
Projekto trukmė: 2012 m. – 2013 m.  
Projekto biudžetas: 12415,35 LTL 
Finansavimo šaltiniai: individualūs aukotojai, Atviros visuomenės institutas („Open Society 
Institute“, Vengrija) 
 
Apie projektą 
 
Projekto tikslas – suteikti galimybę žmonėms geriau suprasti kaip balsavo 2008 – 2012 m. 
kadencijos Seimas. Svetainėje galima atsakyti į klausimus apie svarbius valstybės įvykius, 
susipažinti su palaikančios ir prieštaraujančios pusių argumentais bei sužinoti, kurie Seimo 
nariai ir partijos per paskutinius keturis metus balsavo panašiausiai kaip lankytojas. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 m. rugpjūčio m. TILS paviešino www.ManoSeimas.lt svetainę ir rinkimų metu sulaukė per 20 
tūkstančių unikalių lankytojų. Svetainė leidžia atsakyti į 10 testo klausimų ir suprasti, kurie 
Seimo nariai balsavo panašiai, kaip lankytojas. 2012 m. projekto komanda sukurė atitikimo 
skaičiavimo metodologiją, svetainės turinį, jos dizainą ir veikiantį 10-ies klausimų testą.  
 

 
Projekto trukmė: 2012 m. gegužė – 2013 m. birželis 
Projekto biudžetas: 7427,59 LTL 
Finansavimo šaltiniai: Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Jungtinės Karalystės ambasada 
Lietuvoje, individualūs aukotojai (per www.aukok.lt) 
 
Apie projektą 
 
Antikorupcinės tematikos filmų festivalis „Drąsus žodis“ – pirmasis ir kol kas vienintelis 
Europoje meninių filmų festivalis, kurio tikslas – įdomiai ir vaizdžiai kalbėti apie korupcijos 
problemą, jos formas, priežastis ir poveikį atskirų žmonių gyvenimui ir visai visuomenei. 2013 

http://www.manoseimas.lt/


 

 

m. pavasarį jis bus organizuojamas jau trečią kartą. Šio festivalio pagalba TILS stengiasi 
atkreipti auditorijos dėmesį į dažnai itin sunkias korupcijos pasekmes ir kiekvieno iš mūsų 
galimybes tam priešintis. Gausus pirmųjų dviejų festivalių lankomumas parodė didelį žiūrovų 
susidomėjimą šia tema ir poreikį įtraukti dar platesnę auditoriją, rengti peržiūras ne tik Vilniuje, 
bet ir kituose Lietuvos miestuose. Festivalio filmai rodomi nemokamai. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
Viešinimo veiksmai, susiję su lėšų telkimu per aukok.lt platformą, taip pat surengta speciali lėšų 
telkimo akcija su partneriais „Kurk Lietuvai“ ir „Piano Man bar“. Pradėti repertuaro sudarymo 
veiksmai: filmų atranka, paieška ir peržiūra. 
 

 
Projekto trukmė:  2011 m. gruodis – 2012 m. gruodis 
Projekto biudžetas:  195152,26 LTL 
Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės institutas (angl. Open Society Institute) 
 
Apie projektą 
 
2012 metais buvo tęsiama 2009 metais pradėta TILS iniciatyva "Žurnalistų pusryčiai", kurios 
tikslas - žiniasklaidos skaidrumo ir atskaitingumo skatinimas. Iniciatyva siekiama toliau kurti 
diskusijų, dalijimosi "gerosiomis patirtimis" ir praktinio mokymosi platformą. Toliau 
organizuojami susitikimai-diskusijos su žiniasklaidos ekspertais iš užsienio, pradėti rengti 
intensyvūs mokymai žurnalistams. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 metais TILS surengė 13 susitikimų su žurnalistais ir žurnalistikos studentais, įskaitant 4 
diskusijas, tris mokymus žurnalistikos studentams Vilniuje ir Kaune, tris mokymus žurnalistams 
Vilniuje, 2 mokymus žurnalistams regionuose (Kaune ir Palangoje) ir 1 dienos trukmės 
seminarą. Projekto renginiuose 2012 m. dalyvavo beveik 300 žurnalistų. 
 
“Žurnalistų pusryčių” mokymus ir diskusijas 2012 m. vedė: Kevin Anderson, Diane Kemp, 
Jane Whyatt, Milorad Ivanovic, Katerina Kitidi, Pavel Antonov, Henrik Kaufholz, Blaž Zgaga 
ir kiti.  
 
Lapkričio 20 d. „Transparency International“ Lietuvos skyrius organizavo platesnio pobūdžio 
diskusiją “Kiek skaidrumo reikia Visagino atominės elektrinės projektui?”. Renginio metu siekta 



 

 

aptarti, ar koncesijos sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir kompanijos „Hitachi“ nuostatos 
riboja Lietuvos piliečių teisę gauti informacijos, kaip tai galėtų paveikti projekto skaidrumą ir 
viešumą ateityje, ekspertai dalinosi savo patirtimi apie tai, kaip Visagino atominės elektrinės 
projektas nušviečiamas Latvijoje ir Estijoje. Taip pat dalyviai aptarė įvykusio referendumo dėl 
naujos atominės elektrinės statybos rezultatus, piliečių į(si)traukimą į įvairias šio proceso stadijas 
bei tai, ko iš šio projekto galima pasimokyti, priimant svarbius šaliai sprendimus ateityje. 
Diskusijoje dalyvavo advokatas Vilius Bernatonis („Tark Grunte Sutkiene“, Lietuva), teisės į 
informaciją ekspertė Lydia Medland (organizacija „Access Info Europe“, Ispanija), energetikos 
ekspertas Reinis Aboltins (Viešosios politikos centras„Providus“, Latvija), žurnalistas Anvar 
Samost (vyriausiasis „Postimees“ redaktorius, Estija) ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ 
teisės departamento direktorius Herkus Gabartas. Diskusiją moderavo Aurimas Perednis 
(„Žinių radijas“). 
 

 
Projekto trukmė:  2012 m. birželis - 2012 m. gruodis 
Projekto biudžetas:  14304, 95 LTL (5200 USD)  
Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės institutas 
 
Apie projektą 
 
2012 m. TILS pradėjo kurti žiniasklaidos duomenų bazę, kurios tikslas – surinkti šiuo metu 
valstybės institucijų renkamus duomenis apie žiniasklaidos savininkus bei kitą informaciją apie 
Lietuvoje veikiančias žiniasklaidos priemones – interneto portalus, radiją, televiziją, spaudą – ir  
aiškiai, paprastai ir prieinamai pristatyti Lietuvos gyventojams.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
Surinkta informacija iš LR Kultūros ministerijos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos apie 
žiniasklaidos savininkus. Duomenys suvesti į TILS kuriamą duomenų bazę internete. 
 

 
Projekto trukmė:  2012 m. gruodžio 17 d. – gruodžio 18 d. 
Projekto biudžetas:  2500 LTL 
Finansavimo šaltinis: Karališkoji Norvegijos ambasada Lietuvoje 



 

 

Apie projektą 

 
TILS atstovės lankėsi Norvegijos valstybinėse institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose, 
kurios dirba informacijos prieinamumo, su tuo susijusių piliečių skundų ir žiniasklaidos 
priemonių švietimo informacijos prieinamumo klausimais srityse. Vizito metu siekta susipažinti 
su Norvegijos institucijų patirtimi, gerąja praktika ir susiklosčiusiomis teisės gauti informaciją iš 
valstybės ir savivaldybių institucijų tradicijomis. Domėtasi, kiek aktyviai Norvegijos piliečiai 
naudojasi savo teise gauti informaciją, kaip tai skatinama, kaip veikia elektroninis viešas visų 
Norvegijos valstybinių institucijų dokumentų katalogas. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
Per dvi dienas TILS atstovai susitiko su Norvegijos parlamento ombudsmeno tarnybos 
atstovais, Teisingumo ministerijos tarnautojais, dirbančiais su informacijos prieinamumo 
klausimais bei kuruojančiais elektroninio valdžios dokumentų katalogą, Žiniasklaidos priemonių 
asociacijos atstovais, Viešojo administravimo ir e-valdžios agentūros (Difi) atstovu ir lankėsi 
„Transparency International“ skyriuje Norvegijoje.  
 

 
Projekto trukmė:  2011-2012 m. 
Projekto biudžetas:  207895,78 LTL  
Finansavimo šaltinis: Suomijos ambasada Lietuvoje, Jungtinių Amerikos valstijų ambasada 
Lietuvoje, Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Vilniuje, Juodosios jūros regioninio 
bendradarbiavimo fondas, „Transparency International“ sekretoriatas, vasaros mokyklos 
dalyvių mokestis. 
 
Apie projektą 
 
Nuo 2010 metų TILS kasmet rengia Tarptautinę „Transparency International“ skaidrumo 
vasaros mokyklą (www.transparencyschool.org), kurios tikslas – pasaulio jaunimui suteikti daugiau 
žinių apie korupcijos reiškinį bei tai, kokiais būdais galima didinti skaidrumą ir atskaitingumą 
savo valstybėse. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 metais surengta trečioji antikorupcinė vasaros mokykla, į kurią susirinko 86 dalyviai iš 36 
šalių. Savaitę trukusios mokyklos metu jos dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių lektorių 

http://www.transparencyschool.org/


 

 

paskaitų ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose apie korupcijos apraiškas viešajame ir 
privačiuose sektoriuose, korupcijos priežastis, pasekmes ir kitas skaidrumui bei kovai su 
korupcija svarbias temas. 
 
 

 
Projekto trukmė: 2011 m. – 2012 m. 
Projekto biudžetas: 51792 LTL 
Finansavimo šaltiniai: „Transparency International“ sekretoriatas 
 
Apie projektą 
 
2011 m. spalio m. TILS kartu su partneriais „Tarptautine anti-korupcijos konferencija“ ir 
„Ashoka“ paskelbė Socialinės antreprenerystės konkursą 2012 metų TILS Skaidrumo vasaros 
mokyklos dalyviams, kurio rėmuose kvietė teikti paraiškas gauti paramą inovatyviems 
projektams, skirtiems kovai  už skaidrumą ir atskaitingumą.  
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 m. lapkričio m. tarptautinėje anti-korupcijos konferencijoje TILS su partneriais paskelbė 
tris projektus-laimėtojus, kurių kiekvienam yra skirtas finansavimas iki 5000 EUR. Projektai, 
kuriems skirtas finansavimas yra iš Turkijos, Rumunijos ir Jemeno. Daugiau informacijos apie 
iniciatyvą galite rasti čia: http://transparencyschool.org/youthaction/      
 

 
Projekto trukmė:  2012 m. rugsėjis  – 2013 m. birželis (bei 2012 m. sausis – gegužė) 
Projekto biudžetas:  8620 LTL 
Finansavimo šaltinis: Prancūzų institutas  

Apie projektą 
 
Pirmąją iniciatyvą „Jaunimo sąžiningumo skatinimas mokyklose“, remtą Prancūzų instituto, 
TILS įgyvendino 2011 m. rugsėjo – 2012 m. gegužės mėn. Per šį laikotarpį aplankyta 17 
mokyklų Vilniuje, Klaipėdoje ir Kėdainiuose, tiesiogiai pasiekiant beveik 700 moksleivių. 

http://transparencyschool.org/youthaction/


 

 

Susitikimų metu moksleiviams rengtos interaktyvios dokumentinio kino filmo peržiūros, 
tapusios  platforma diskusijoms apie skaidrumą ir piliečių (ir ypač – jaunimo) vaidmenį kovoje 
už skaidrumą. Prisitaikant prie skirtingų auditorijų interesų ir poreikių, TILS rengtuose 
susitikimuose diskutuota labai įvairiomis temomis, pradedant akademiniu sąžiningumu, pilietine 
atsakomybe ir baigiant korupcija sporte, pranešančiųjų asmenų drąsa ir visuotinės paramos 
pranešėjams trūkumu.  
 
Rengiantis naujiems mokslo metams, nuspręsta šią iniciatyvą dar patobulinti. Derinant 

susitikimus su moksleiviais prie Nacionalinės atsparumo korupcijai studijos renginių „Miesto 

skaidrumo dirbtuvės“, praplėstas geografinis iniciatyvos mastas bei aplankyta daugiau Lietuvos 

miestų bei miestelių. Be to, šio iniciatyvos įgyvendinimo etapo metu TILS nusprendė ieškoti 

naujų būdų kaip įtraukti jaunimą į diskusijas, pradėti susitikimus su aukštųjų mokyklų studentais 

ir siekti dar didesnio interaktyvumo panaudojant ne tik dokumentinio filmo peržiūras, bet ir 

diskusijas apie aktualiausius viešojo gyvenimo klausimus skaidrumo ir atskaitingumo aspektais.  

Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
TILS surengė susitikimus su keturiomis klasėmis ir Socialinių mokslų kolegijos studentais.  

 
Projekto trukmė:  2012 m. spalis – 2013 m. kovas 
Projekto biudžetas:  8000 LTL 
Finansavimo šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje 
 
Apie projektą 
 
TILS jaunimo iniciatyva „Sąžiningumas svarbu“ siekia įtraukti Lietuvos jaunimą į dialogą apie 
skaidrumą, etiką, atskaitingumą ir sąžiningumą. Pagal TILS parengtą savivaldybės tarybos 
rinkimų simuliaciją Lietuvos mokyklų moksleiviai įtraukiami į interaktyvų pokalbį apie tai, kas 
yra korupcija, kaip su ja galima kovoti ir ką reiškia būti sąžiningu. Simuliacijos modelis 
parengtas ir Lietuvos kontekstui pritaikytas remiantis „Transparency International“ Latvijos 
patirtimi rengiant panašias simuliacijas. Susitikimų metu TILS atstovai ne tik įtraukia juos į 
rinkimų simuliaciją, bet ir skatina diskusijas, kurių metu patys moksleiviai skatinami aptarti 
nusistovėjusius stereotipus, siūlyti savo sprendimus įvairioms situacijoms ir ieškoti savo 
atsakymų į dažnai kontroversiškus klausimus. 
 
 
 



 

 

Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
TILS surengė aštuonis savivaldybės tarybos simuliacijos renginius. įvairiose mokyklose visoje 
Lietuvoje, į pokalbį apie skaidrumą ir antikorupciją įtraukiant apie 240 moksleivių. 
 

 
Projekto trukmė:  2011 m. lapkritis – 2012 m. balandis 
Projekto biudžetas:  73181,05 LTL 
Finansavimo šaltinis: JAV ambasada Lietuvoje, Atviros visuomenės institutas (Vengrija)  
 
Apie projektą 
 
„Skaidrumo dirbtuvės“ – tai pagal nekonferencijų modelį pirmą kartą Lietuvoje vykęs renginys, 
į kurį susirinko daugelio sričių atstovai - IT specialistai, valstybės tarnautojai, žurnalistai, 
akademikai, verslo, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Renginio 
metu dalintasi idėjomis ir patirtimis, kaip naujosiomis technologijomis galima siekti atviresnės, 
skaidresnės ir atskaitingesnė valdžios. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2011 metais 
 
2012 m. Kovo 29 – 30 d. Vilniuje pirmą kartą vyko „Transparency International“ Lietuvos 
skyriaus organizuojamos Skaidrumo dirbtuvės. Šio renginio pagrindinė tema – internetinės 
skaidrumo iniciatyvos ir informacijos prieinamumas. Skaidrumo dirbtuvėse dalyvavo beveik 
200 įvairių sektorių atstovų iš Lietuvos ir užsienio. 
Valstybės tarnautojai, IT specialistai, verslininkai, nevyriausybinės organizacijos ir akademikai 
dalinosi savo patirtimi ir žiniomis apie internetines iniciatyvas bei jų vaidmenį viešinant 
duomenis visuomenei. Lankstus nekonferencijos formatas leido dalyviams pasirinkti juos 
dominančias diskusijas, o paties renginio metu pasiūlyti ir pranešimų temas bei susirasti 
bendraminčių naujoms iniciatyvoms. 
 

 
Projekto trukmė: 2012 m. spalis - lapkritis 
Projekto biudžetas: 34827,08 LTL 
Finansavimo šaltiniai: „Transparency International“ sekretariatas, JAV Ambasada Lietuvoje. 



 

 

Apie projektą 
 
2012 m. spalio 6 – 7 d. Vilniuje vyko vienas iš šešių pasaulinių „Transparency International“ 
tinklo renginių „Skaidrumo Hakatonas“. Dviejų dienų renginio metu internetinio skaidrumo 
entuziastai iš Lietuvos ir užsienio siekė prieinamai pateikti duomenis apie valstybės finansus, 
valstybės tarnautojų ir politikų sprendimus bei palengvinti gyventojų bendravimą su valdžios 
atstovais. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
„Skaidrumo hakatonas“ Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje pritraukė daugiau nei 40 
programuotojų, dizainerių ir kitų skaidrumo entuziastų iš devynių pasaulio šalių. Dalis jų atvyko 
iš Kenijos, Gruzijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Portugalijos, Vokietijos ir Italijos. Tuo pačiu 
metu šis renginys vyko Indonezijoje, Kolumbijoje, Maroke, Vengrijoje ir Rusijoje. Daugiau apie 
renginį: www.transparencyworks.lt  
 
 

 
Projekto trukmė:  2010 m. spalis – 2012 m. spalis (pratęsiamas iki 2012 m. gruodžio 31 d.) 
Projekto biudžetas:  219195,17 LTL  
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą) 
 
Apie projektą 
 
Tai regioninio projekto "Įrodymais pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos atsparumo 
korupcijai sistemų projektas", kuriame dalyvauja 25 Europos valstybės, dalis. Visą projektą 
koordinuoja "Transpararency International" sekretoriatas, projekto dalį Lietuvoje – TILS. 
 
Projektu siekiama įvertinti, kaip nacionalinė atsparumo korupcijai sistema veikia projekte 
dalyvaujančiose šalyse bei kokios priemonės pagerintų šių sistemų veikimą. Pirmaisiais projekto 
metais TILS parengė Lietuvos nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimą, kuriame  
analizuotas pagrindinių valstybinių institucijų ir valdžios sektorių skaidrumas, atskaitingumas, 
juose veikiantys etikos mechanizmai. Studijoje taip pat pateikiamos rekomendacijos 
antikorupcinėms reformoms. Antrajame projekto etape siekiama antikorupcinių pokyčių 
nacionaliniu ir regioniniu (Europos) mastu.  
 
 
 

http://www.transparencyworks.lt/


 

 

Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 metais išleistas leidinys „Lietuvos atsparumo korupcijai tyrimas“ ir parengti konkrečias 

veiklos gaires apibrėžiantys dokumentai. Taip pat, pradedant 2012 m. rugsėjo mėnesiu, TILS 

surengė 20 susitikimų „Miesto skaidrumo dirbtuvės“ su įvairių miestų gyventojais, savivaldybių 

tarnautojais ir pilietinės visuomenės atstovais.  Renginių metu pristatyti naujausi tyrimai apie 

korupciją ir skaidrumą, tarp jų - "Nacionalinė atsparumo korupcijai studija", Lietuvos 

korupcijos žemėlapis, dalyviai supažindinti su naujausiais skaidrumo įrankiais – 

www.skaidrumolinija.lt, www.parasykjiems.lt, www.manoseimas.lt. Be to, patys dalyviai dalinosi savo 

mintimis apie skaidrumą, atvirą valdžią, kėlė probleminius su tuo susijusius klausimus.  

Studiją galima rasti viešosiose bibliotekose, TILS biure arba parsisiųsti čia: 
http://transparency.lt/media/filer_public/2013/01/23/lietuvos_nacionalines_atsparumo_korupcijai_sistemos_tyrimas.p

df 

Konkrečias veiklos gaires ir rekomendacijas viešųjų pirkimų ir politinių partijų srityje galima 
rasti čia: http://transparency.lt/research/atsparumo-korupcijai-sistema/  
 
Tarptautinės antikorupcijos dienos proga gruodžio mėnesį TILS koordinuojami teisės studentai 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje rengė iniciatyvą „Būsiu sąžiningas teisininkas“, kurios metu 
skatino savo kolegas pasisakyti už sąžiningumą teisininko profesijoje ir tarti „ne“ korupcijai. 
Akcijos metu studentai diskutavo su savo kolegomis ir dalino lipdukus su užrašais „Būsiu 
sąžiningas teisininkas“, „Būsiu sąžiningas antstolis“, „Būsiu sąžiningas prokuroras“, „Būsiu 
sąžiningas teisėjas“, „Būsiu sąžiningas advokatas“, „Būsiu sąžiningas muitininkas“, „Būsiu 
sąžiningas notaras“, ir „Esu sąžiningas žmogus“. Šia iniciatyva studentai siekė pradėti diskusijas 
apie korupcijos lygį teisės sistemoje ir priemones, kaip situaciją pagerinti - remiantis 2011 m. 
Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojai vienomis labiausiai 
korumpuotų institucijų Lietuvoje laiko teismus (42 proc.), policiją (38 proc.) ir prokuratūrą (20 
proc.). 
 
Iniciatyvoje dalyvavo Mykolo Romerio Universiteto, Vilniaus Universiteto bei Vytauto 
Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) 
atstovybės, Kazimiero Simonavičiaus Universiteto ir Lietuvos verslo kolegijos teisės studentai. 
Iniciatyvos metu vykusiuose renginiuose studentai aptarė akcijos rezultatus su įvairių institucijų 
atstovais. Mykolo Romerio Universitete organizuota dokumentinio filmo peržiūra bei 
interaktyvi diskusija su studentais, Vilniaus Universitete vyko konferencija „Korupcija: tarp 
įpročio ir nusikaltimo“, kurioje įvairių su korupcijos prevencija ir kontrole atsakingų institucijų 
atstovai ir akademikai skaitė pranešimus apie korupcijos atsiradimo priežastis ir prevenciją, 
skaidrumo svarbą teisininkų profesijoje. 
 

http://www.skaidrumolinija.lt/
http://www.parasykjiems.lt/
http://www.manoseimas.lt/
http://transparency.lt/media/filer_public/2013/01/23/lietuvos_nacionalines_atsparumo_korupcijai_sistemos_tyrimas.pdf
http://transparency.lt/media/filer_public/2013/01/23/lietuvos_nacionalines_atsparumo_korupcijai_sistemos_tyrimas.pdf
http://transparency.lt/research/atsparumo-korupcijai-sistema/


 

 

Be to, siekiant suprati, kaip veiksmingiau įsitraukti į pranešėjų apsaugos skatinimo Lietuvoje 
TILS 2012 m. pakartotinai atliko pranešimų priėmimo LR institucijose tyrimą (ataskaita:  
atsisiųsti (553,6 KB)), kurio metu buvo klausta, kaip institucijos priima ir apdoroja iš gyventojų 
bei pačiose institucijose dirbančių darbuotojų gaunamus pranešimus, kokias apsaugos 
priemones taiko gaunamiems asmens duomenims. Klausimynas buvo išsiųstas 2012 m. pavasarį 
233 valstybėms įstaigoms ir joms pavaldžioms institucijoms bei savivaldybėms.  
 
Taip pat, norint išsiaiškinti, kokias antikorupcines priemones turi ir kaip jas taiko atskiros LR 
institucijos, TILS atlkio Antikorupcinių priemonių LR institucijose tyrimą  (ataskaita:  atsisiųsti 
(680,5 KB)). Tyrimo duomenys parengti 198 valstybės institucijoms pateikus atsakymus į 
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus klausimus dėl įgyvendinamų antikorupcinių 
priemonių. Klausimynu siekta suprasti, ar institucijos turi antikorupcines programas, kokias 
priemones jos įgyvendina, kiek lėšų ir pajėgumų tam skiria, kaip vertina tokių veiksmų 
efektyvumą. 
 
Siekiant į dialogą apie konkrečius politinių partijų antikorupcinius planus, prieš Seimo rinkimus 
TILS atliko ir Politinių partijų antikorupcinių planų tyrimą (ataskaita:  atsisiųsti (254,0 KB)). TILS 
pateikė klausimyną dvylikai rinkimuose į Seimą dalyvausiančių politinių partijų, remiantis 
sociologinėse apklausose išryškėjusiu visuomenės palaikymu (daugiau nei 1% gyventojų teigė, 
jog balsuotų už partiją per artėjančius rinkimus) ir politinių partijų matomumu. Atsakymus 
rugsėjo 12 – 25 d. pateikė 10 politinių partijų: TS-LKD, Drąsos kelias, Tvarka ir teisingumas, 
Liberalų ir centro sąjunga, Liberalų sąjūdis, Darbo partija, Lenkų rinkimų akcija, Lietuvos 
socialdemokratų partija, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Sąjunga „Taip“. 
 

 
 
Projekto trukmė:  2012 m. lapkritis – 2013 m. liepa 
Projekto biudžetas:  47707,34 LTL 
Finansavimo šaltinis: Europos kovos su sukčiavimu tarnyba per „Transparency 
International“ Čekijos skyrių 
 
Apie projektą 

 

Projekto “Europos Sąjungos struktūrinių fondų stebėjimas: apsikeitimas gerosiomis 
praktikomis” tikslas –surinkti ir išanalizuoti sukčiavimo ir korupcijos prevencijos metodus ES 
struktūrinių fondų skirstyme ir ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinime projekte 
dalyvaujančiose šalyse ir išanalizuoti, kokia yra geroji praktika šioje srityje.  

http://transparency.lt/media/filer_public/2013/02/27/2012_pranesimu_priemimo_lr_institucijose_tyrimas.pdf
http://transparency.lt/media/filer_public/2013/01/22/2012_m_antikorupciniu_priemoniu_lr_institucijose_tyrimas.pdf
http://transparency.lt/media/filer_public/2013/05/10/tils_klausimynas_politinems_partijomsatsakymai.pdf


 

 

Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 

 

Rengiantis atlikti tyrimą 2013 m., 2012 m. TILS parengė tyrimo metodologiją ir pradėjo teisės 
aktų bei susijusios literatūros analizę. Taip pat pradėta rengtis 2013 m. sausio pradžioje 
vyksiančiam projekto partnerių pirmajam susitikimui bei diskusijai “Kokias gerąsias 
antikorupcines praktikas dar galime pritaikyti viešuosiuose pirkimuose Lietuvoje?“ 

 

 
Projekto trukmė:  2012 m. spalis -2013 m. sausis 
Projekto biudžetas:  22443,2  LTL  
Finansavimo šaltinis:  Slovakijos valdymo institutas 
 
Apie projektą 
 
Šio projekto tikslas – atlikti ankstesniame projekte Slovakijos valdymo instituto sukurtos ES 
struktūrinių fondų vertinimo platformos testavimą ir parengimą naudoti. Šiam tikslui TILS 
atsitiktinai atrinko dvylika  Lietuvoje panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas įgyvendintų 
projektų ir, naudojantis šios platformos vertinimo matrica, atliko jų vertinimą, tuo pačiu 
renkant pastabas apie galimus tokios vertinimo matricos naudojimo iššūkius, tobulinimo 
galimybes ir rengiant ataskaitą apie reikalingus matricos taisymus. 
. 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
TILS parengė ir išsiuntinėjo prašymus suteikti daugiau informacijos apie visus dvylika projektų 
juos įgyvendinusioms įmonėms bei koordinavusioms agentūromis. Remiantis gautais 
atsakymais į klausimynus, pradėta rengti galutinė ataskaita, parengta žiniasklaidos pranešimų 
apie galimą korupciją skirstant ES fondus apžvalga. 
 
 

 
Projekto trukmė:  2012 m. Sausis - balandis 
Projekto biudžetas:  5000 LTL 
Finansavimo šaltinis: Karališkoji Danijos ambasada Lietuvoje 



 

 

Apie projektą 
 
Šia TILS iniciatyva siekta išanalizuoti, kaip Lietuvos savivaldybės atlieka viešuosius pirkimus ir 
kaip dažnai jiems atlikti taiko neskelbiamų pirkimų procedūras. 
 
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos naudojamu paaiškinimu, neskelbiamiems pirkimams 
priskiriamos dvi viešųjų pirkimų procedūros – neskelbiamos derybos ir supaprastinti 
neskelbiami pirkimai. Abi šios procedūros priskiriamos rizikingoms skaidrumo atžvilgiu, nes 
padidina korupcijos, nesąžiningos konkurencijos ir neefektyvaus lėšų panaudojimo riziką. 
Tokiomis jas laiko ir Europos Sąjungos teismų praktika – remiantis ES Teisingumo teismo 
išaiškinimais, tokios procedūros turėtų būti taikomos itin retai. Nacionaliniai teisės aktai abi šias 
procedūras leidžia atlikti griežtai tik įstatymuose numatytais atvejais, tačiau nėra jokios 
statistikos, kaip dažnai perkančiosios organizacijos Lietuvoje jas naudoja atlikdamos viešuosius 
pirkimus.  
  
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) išanalizavo visų Lietuvos savivaldybių 
administracijų 2006-2011 m. atliktus viešuosius pirkimus remdamasis Viešųjų pirkimų tarnybos 
(VPT) pateiktais duomenimis (apžvalga: 
http://transparency.lt/media/filer_public/2013/01/24/savivaldybiu_neskelbiami_pirkimai_2006-2011.pdf). Šiuos 
duomenis TILS gavo VPT pateikęs oficialias užklausas. Šios analizės rezultatai paviešinti 
išplatinus apibendrintą tendencijų apžvalgą ir pranešimą spaudai, o bendrovė iliustracijos.lt pro 
bono parengė šios tendencijų apžvalgos infografines iliustracijas.  
 
 

 
Projekto trukmė:  2011 m. lapkričio 30 d. – 2012 m. liepos 30 d. 
Projekto biudžetas:   39200 LTL 
Finansavimo šaltinis: Jungtinių Tautų Vystymo programos biuras Lietuvoje (JTVP) 
 
Apie projektą 
 
Šios TILS iniciatyvos tikslas - paskatinti Lietuvos verslo bendroves imtis konkrečių didesnį jų 
veiklos skaidrumą, atskaitingumą ir etiškumą užtikrinančių veiksmų bei sukurti ir pasiūlyti 
iniciatyvoje dalyvaujantiems Lietuvos verslo atstovams konkrečius įrankius, kurių dėka jie gali 
siekti permainų savo organizacijų viduje.  
 

http://transparency.lt/media/filer_public/2013/01/24/savivaldybiu_neskelbiami_pirkimai_2006-2011.pdf


 

 

Iniciatyvos metu TILS ir iniciatyvoje dalyvaujančios bendrovės siekė išryškinti etikos ir 
skaidrumo kontekste rizikingas praktikas bei identifikuoti jas pagerinti leidžiančius sprendimus. 
TILS taip pat siekė parodyti, kad verslo skaidrumas ir etiškumas visų pirma yra tvaraus verslo 
modelio pagrindas, suteikiantis įmonėms veiksmingų rizikos valdymo įrankių ir didinantis 
ilgalaikės bendrovių sėkmės galimybes. 
 
Ši iniciatyva vykdyta  įgyvendinant projektą „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės 
inovacijos“. Projektą įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo  programa Lietuvoje, kartu su 
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Nevyriausybinių 
organizacijų  informacijos ir paramos centru.“ Projektą finansavo Europos socialinis fondas. 
 
Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 metais TILS surengė tikslinius susitikimus su įmonių – iniciatyvos partnerių atstovais, 
kurių metu siekta įsigilinti į šių įmonių veiklą, lūkesčius, poreikius bei parengti galimų 
korupcinių rizikų identifikavimo analizes. Remiantis šiomis analizėmis, parengtos rizikų 
valdymų ataskaitos ir surengti tiksliniai ekspertiniai seminarai įmonių darbuotojams. Šių 
seminarų įmonėse metu, atitinkamai pagal kiekvienos įmonės partnerės identifikuotus 
poreikius, TILS atstovai teikė darbuotojams spręsti praktines su antikorupcijos problematika 
susijusias užduotis, kartu rengė etikos kodekso apmatus bei surengė interaktyvią egzistuojančio 
etikos kodekso peržiūrėjimą.  
 
Apibendrinus iniciatyvos „Lietuvos įmonių verslo etikos ir atskaitingumo didinimas“ patirtį,  
TILS išskyrė galimus bendrus verslo skaidrumo standartus, kuriuos taikyti savo veikloje  galėtų 
taikyti privatus sektorius. 
 
Iniciatyvos rezultatai ir bendro standarto taikymo galimybės aptartos renginyje  – diskusijoje 
„Kokios skaidrumo nori Lietuvos verslas?“. 
 

 
Projekto trukmė:  2012 m. rugpjūčio 31 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. 
Projekto biudžetas:   10358,4 LTL 
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas 

Apie projektą 

Projekto tikslas - išvystyti „Transparency International“ Lietuvos skyriaus strategijos planą iki 

2015 m., taip siekiant užtikrinti didesnį organizacijos efektyvumą ir veiklos tvarumą. 



 

 

Pagrindinės projekto išdavos 2012 metais 
 
2012 ir 2013 m. buvo surengta keletas visos TILS komandos darbinių susitikimų, siekiant 
susisteminti programines veiklos nuostatas ir išgryninti strategines veiklos kryptis. Tuo tikslu 
buvo suburta ir TILS valdyba, kuri padėjo dar aiškiau projektuoti TILS veiklos ir pačios 
organizacijos vystymo planus. TILS taip pat parengė du strategijos klausimynus, kurie buvo 
išsiųsti apie 80 partnerių institucijų, organizacijų, donorų, kt. Tokiu būdu TILS gavo dar 
daugiau kokybinių įžvalgų savo veiklai gerinti ir strateginiams tikslams formuluoti. Metų 
pabaigoje TILS parengė būsimo strategijos planą. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:  

 
Didžioji g. 5, 4 aukštas 
LT-011228, Vilnius 
Tel:  +370 (5) 212 69 51 
Fax: +370 (5) 212 16 87 
El.paštas: info@transparency.lt 
www.skaidrumas.lt, www.facebook.com/TILietuva  
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