VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius
2013 m. VEIKLOS ATASKAITA
Parengta pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimus ir pateikta VĮ „Registrų centras“ 2014 m.
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Įstaigos dalininkai

Viešoji įstaiga „Transparency International“ (toliau – TILS) įregistruota 2000 m.
Dalininkas
1. VšĮ Atviros Lietuvos fondas

Įnašas 2013-12-31
100 Lt
Viso: 100 Lt

Įnašas 2012-12-31
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 prieinamumo ir viešojo sektoriaus 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 valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje;
Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams.

Daug dėmesio skiriame:
•
•
•
•
•
•

Žiniasklaidos skaidrumui;
Viešųjų finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui;
Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui;
Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui;
Antikorupciniam is skaidrumo piliečių švietimui ir įgalinimui
Jaunimo sąžiningumo ir etiškumo skaitinimui bei jaunimo ir įtraukimui į sąžiningumo ir antikorupcines
iniciatyvas.
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TILS veiklos rezultatų ataskaita už 2013 metus:

STRAIPSNIAI

Eil.nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
III.
IV.
V.

Kompensuotos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Projektų vykdymo, renginių
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių, pašto
Transporto išlaikymo, komandiruočių
Biuro išlaidos, buh. apsk., IT, konsultac. pasl., banko mok.
Kitos veiklos (valiutų keitimo nuostolis)
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio

679976
136945
543031

751998
81466
668803

543031

668803
1729
703269

595473

(

)

(

)

595473
168004
299187
1386
30563
9572
31290
24935
4721
25816

703269
323124
291931
1452
32750
7996
26333
18610
1073

84503

48729

84503

48729

Įstaigos darbuotojai
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2012 m. gruodžio 31 dieną buvo 5, paskutinę
ataskaitinio laikotarpio 2013 m. gruodžio 31 dieną buvo 7 darbuotojai.
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Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per
2013 metus (skliausteliuose
nurodomi projektai)
Europos Komisija per
„Transparency International“
Sekretoriatą (Prabilk! (ALAC))
Europos Komisija per
“Transparency International”
Sekretoriata ( Lobistinės veiklos
atskaitingumo projektas)
Žmogaus teisių stebėjimo
institutas/ NVO programa
Lietuvoje (EEE finansinis
mechanizmas) („Skaidrios
Lietuvos link“)
Europos Komisija per
„Transparency International“
Sekretoriatą (Nesąžiningi
susitarimai sporte)

Per ataskaitinį
laikotarpį pripažintos
gautos lėšos
235 671,76

Išlaidų rūšys
Projekto
administracinės
išlaidos,
darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, dizaino darbai,
projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo,
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos
Darbo užmokesčiai

101 760,51
2013 m. projektinės veiklos prasidėjusios nebuvo
82 162,07

70 134,55

Projekto
administracinės
išlaidos,
darbo
užmokesčiai, autoriniai atlyginimai tyrėjams ar
programuotojams, spausdinimas, vertimas bei
redagavimo ir maketavimo išlaidos, kitos
projekto išlaidos

Juodosios jūros regioninio
bendradarbiavimo fondas, angl.
Black Sea Trust Fund - General
Marshal Fund („Transparency
International“ Vasaros mokykla
2013)

63 485,28

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

Suomijos Respublikos ambasada
(„Transparency International“
Vasaros mokykla 2013)

51 792,00

JAV ambasada („Transparency
International“ Vasaros mokykla
2013)

26 490,00

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

„Transparency International“
Sekretoriatas Azijos – Ramiojo
vandenyno regiono
departamentas („Transparency
International“ Vasaros mokykla
2013)

18 992,56

Projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo,
maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos
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„Transparency International“
Sekretoriatas (Privataus
sektoriaus skaidrumo tyrimas)

17 264,00

Darbo užmokesčiai

Atviros visuomenės institutas, a
angl. - Open Society Institute
(Kelionių išlaidoms skirta
padengti parama)

12 785,00

Dalyvavimo
įvairiose
konferencijose
ir
seminaruose kaštai (kelionių bilietai, dienpinigiai,
apgyvendinimas, dalyvio mokestis)

„Transparency International“
Sekretoriatas (Mano Seimas)

12 084,80

Darbo užmokesčiai, programavimo ir dizaino
darbai, serverio nuoma

„Transparency International“
Sekretoriatas (Atviras teismas)

„Transparency International“
Sekretoriatas („Laikas pabusti“)

Lenkijos ambasada
(„Transparency International“
Vasaros mokykla 2013)

„Transparency International“
Sekretoriatas (Tarptautinis
skaidrumo švietime tinklas)
Šiaurės ministrų tarybos biuras
Lietuvoje („Transparency
International“ Vasaros mokykla
2012)
„Transparency International“
Sekretoriatas (Pasaulinio
korupcijos barometro
viešinimas)
„Transparency International“
Sekretoriatas (“Transparency
International” Lietuvos skyriaus
strategijos vystymas (INSP

Darbo užmokesčiai, programavimo ir dizaino
darbai, domeno įsigijimas, serverio nuoma
12 792,62

6 905,60

6 905,60

Projekto
administracinės
išlaidos,
darbo
užmokesčiai, viešinimo darbai (maketavimas,
spauda)

Projekto
administracinės
išlaidos,
darbo
užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto
dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo
išlaidos, kitos projekto išlaidos
Darbo užmokestis iniciatyvos
administracinės išlaidos

asistentei,

6 905,00

4 278,00

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

3 452,80
Darbo užmokesčiai
2 589,60
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programa))

Geros valios projektai (Kino
festivalis „Drąsus žodis“ ir
iniciatyva „Mano seimas“)
Jungtinės Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystės
ambasada
(Kino
festivalis
„Drąsus žodis“)
Kitas finansavimas, 2 proc.

1 482,49

1 000,00
1 418,53

Fizinių asmenų parama
Didžiosios Britanijos prekybos
rūmai
Iš viso*:

790,00
280,00

Projekto
administracinės
išlaidos,
užmokestis, kino festivalio organizavimo
ir dizaino darbai, programavimo išlaidos
Projekto
administracinės
išlaidos,
užmokestis, kino festivalio organizavimo
ir dizaino darbai

darbo
išlaidos
darbo
išlaidos

Projektų vykdymo išlaidos
Projektinių veiklų įgyvendinimas,
administracinės išlaidos
Jaunimo programos projektų vykdymo išlaidos

741 422,77 LTL

* Čia nenurodomos lėšos, gautos už įvairių paslaugų teikimą, šaltinius prašome žiūrėti pridedamoje įplaukų lentelėje, P. 21-22
(Transparency International Vasaros mokyklos 2013 dalyvių mokesčiai, Slovakijos valdymo instituto sumokėtas mokestis už
paslaugų atlikimą, lėšos, gautos už mokymus ir kt.)

Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus
2013 metais TILS ilgalaikio turto neįsigijo.
2013 metais TILS ilgalaikio turto neperleido.

Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui
1.
2.
3.
4.
5.

Sąnaudos
Darbo užmokestis
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos
Komandiruočių ir kelionių išlaidos
Banko mokesčiai

Suma, Lt
299187
1386
259732
31101
3829
Viso: 595235

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų
Sąnaudos
1. Darbo užmokestis

Suma, Lt
13460
6

2. Kitos sąnaudos

37383
Viso: 50843

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
viešosios įstaigos vadovo išmokoms
VšĮ “Transparency International“ Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2013 metais buvo išmokėta
107889,20 Lt darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms
Tokių išmokų 2013 metais nebuvo.
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims
Tokių išmokų 2013 metais nebuvo.
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Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus

Projekto trukmė: 2012 m. gruodis – 2013 m. gegužė
Projekto biudžetas: 7 539,08 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 filmų festivalis, kurio tikslas – įdomiai ir vaizdžiai kalbėti apie korupcijos problemą,
jos formas, priežastis ir poveikį atskirų žmonių gyvenimui ir visuomenei. 2013 m. pavasarį jis
buvo 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 2013 metais
Antikorupcinių filmų festivalis „Drąsus žodis“ 2013 metais vyko keturiuose Lietuvos miestuose
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose), kuriuose surengta 15 kino seansų. Jų metu
nemokamai parodyti 5 filmai: tikrais faktais paremtas filmas „Žaidimas be taisyklių“,
pasakojantis apie buvusią CŽV agentę ir jos kovą su tarnyba piktnaudžiaujančiais politikais,
„Oskarui“ ir „Auksiniam gaubliui“ nominuota politinė drama „Purvini žaidimai“, alkoholio
kontrabandą ir teisėsaugos korupciją JAV nagrinėjantis filmas „Virš įstatymo“, apie policijos
korupciją ir nusikalstamų grupuočių įtaką pasakojantis filmas „Džekas Ryčeris“ bei
dokumentinė juosta „Korporacija“. Į filmų peržiūras susirinko apie 400 žmonių.

Projekto trukmė: 2011 m. gruodis – 2014 m. kovas
Projekto biudžetas: 195 152, 26 LTL (56520 EUR)
Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės institutas (angl. Open Society Institute)
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Apie projektą
2013 metais buvo tęsiama 2009 metais pradėta TILS iniciatyva "Žurnalistų pusryčiai", kurios
tikslas - žiniasklaidos skaidrumo ir atskaitingumo skatinimas Lietuvoje. Iniciatyva siekiama kurti
diskusijų, dalijimosi "gerosiomis patirtimis" ir praktinio mokymosi platformą. Toliau
organizuojami susitikimai, diskusijos ir seminarai su žiniasklaidos ekspertais iš užsienio, pradėti
rengti intensyvūs mokymai žurnalistams.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 metais TILS surengė 7 susitikimus su žurnalistais ir žurnalistikos studentais, iš kurių- 1
intensyvūs praktiniai mokymai žurnalistikos studentams Kaune, 2 diskusijos ir 4 seminarai
Vilniuje. Projekto renginiuose 2013 m. dalyvavo daugiau nei 130 žurnalistų.
“Žurnalistų pusryčių” seminarus ir diskusijas 2013 m. vedė: Anthony Howson iš BBC,
Friedrich Lindenberg iš Spiegel, Gavin MacFadyen iš Tiriamosios žurnalistikos centro
Londone, nepriklausomas žurnalistas ir tyrėjas Declan Hill bei kiti.

Projekto trukmė: 2012 m. birželis - 2013 m. spalis
Projekto biudžetas: 14 304, 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 2013 metais
2013 metų spalį TILS pristatė svetainę STIRNA.INFO, kurioje paprastai ir greitai galima rasti
informacijos apie žiniasklaidos savininkus ir žiniasklaidos bei verslo ryšius nuo 1996 iki 2013
metų. Informacija apie žiniasklaidos savininkus surinkta iš LR Kultūros ministerijos ir Lietuvos
radijo ir televizijos komisijos. TILS portale STIRNA.INFO ją galima parsisiųsti atvirų
duomenų formatu.

9

Projekto trukmė: 2012 m. rugsėjis – 2013 m. birželis (bei 2012 m. sausis – gegužė)
Projekto biudžetas: 8 650 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.
Susitikimų metu moksleiviams rengtos interaktyvios dokumentinio filmo peržiūros ir diskusijos.
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.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
TILS susitiko su šešių skirtingų mokyklų moksleiviais.

Projekto trukmė: 2012 m. spalis – 2013 m. kovas
Projekto biudžetas: 8 000 LTL
Finansavimo šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje
Apie projektą
TILS jaunimo iniciatyva „Sąžiningumas svarbu“ siekia paskatinti Lietuvos jaunimą veikti
skaidriai, etiškai ir sąžiningai. Pagal TILS parengtą savivaldybės tarybos rinkimų simuliaciją
Lietuvos moksleiviai dalyvauja diskusijose apie korupciją, kaip su ja galima kovoti, ką reiškia
būti sąžiningu bei aptariami nusistovėję stereotipai. Simuliacijos modelis parengtas ir Lietuvos
kontekstui pritaikytas remiantis „Transparency International“ Latvijos patirtimi rengiant
panašias simuliacijas.
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Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Per 3 mėnesius buvo aplankytos keturios mokyklos. Susitikimų metu rengiant savivaldybės
tarybos rinkimų simuliacijas į pokalbį apie skaidrumą ir antikorupciją įtraukta virš 200
moksleivių.

Projekto trukmė: 2012 m. – 2013 m.
Projekto biudžetas: 274 572, 23 LTL
Finansavimo šaltinis: Suomijos ambasada Lietuvoje, Jungtinių Amerikos valstijų ambasada

Lietuvoje, Juodosios jūros regioninio bendradarbiavimo fondas, „Transparency International“
sekretoriatas, Lenkijos Ambasada Lietuvoje, 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 2013 metais
2013 metais surengta ketvirtoji antikorupcinė vasaros mokykla, į kurią susirinko 128 dalyviai iš
56 šalių. Savaitę trukusios mokyklos metu jos dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių lektorių
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: 2013 m. - 2014 m.
Projekto biudžetas: 51 792 LTL
Finansavimo šaltiniai: „Transparency International“ sekretoriatas
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Apie projektą
2013 m. liepos m. TILS kartu su partneriais „Tarptautine anti-korupcijos konferencija“ ir
„Ashoka“ paskelbė Socialinės antreprenerystės konkursą 2013 metų TILS Skaidrumo vasaros
mokyklos dalyviams, kurio metu kvietė teikti paraiškas inovatyviems projektams, skirtiems
kovai už skaidrumą ir atskaitingumą.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 m. rugpjūčio mėnesį TILS su partneriais paskelbė keturis projektus-laimėtojus, kurių
kiekvienam yra skirtas finansavimas iki 5000 EUR. Projektai, kuriems skirtas finansavimas yra iš
Vokietijos, Paragvajaus, Afganistano ir Gvatemalos. Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite
rasti čia: www.transparencyschool.org.

Projekto trukmė: 2012 m. lapkritis – 2013 m. liepa
Projekto biudžetas: 47 707, 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.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Metų pradžioje Vilniuje vyko projekto partnerių susitikimas, kuriame aptarta tyrimo
metodologija ir esminiai projekto įgyvendinimo klausimai, bei diskusija “Kokias gerąsias
antikorupcines praktikas dar galime pritaikyti viešuosiuose pirkimuose Lietuvoje?“, kurioje
dalyvavo viešojo sektoriaus, Viešųjų pirkimų tarnybos ir teisėsaugos institucijų atstovai.
TILS parengė korupcijos rizikų vertinimo užduotį, kurioje analizuojamas visas Lietuvoje
sukurtas ES struktūrinių fondų valdymo mechanizmas, siekiant pasiūlyti universalias rizikų
valdymo praktikas tokiose administravimo sistemose. Analizėje identifikuotos korupcijos ir
sukčiavimo rizikos ir nagrinėjami jų valdymo mechanizmai trijose įgyvendinimo stadijose.
Studija pristatyta viešoje konsultacijoje, kurioje viešojo sektoriaus atstovai turėjo progą ją
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papildyti savo įžvalgomis. Parengus konkrečių praktikos pasiūlymų sąrašą, studijos išvados
viešai pristatytos vasarą.
Be to, TILS bendradarbiavo rengiant tarptautinę studiją, kurioje apibendrinta visų projekto
partnerių patirtis ir pateikti gerosios praktikos pasiūlymai.
Su

studija

lietuvių

ir

anglų

kalbomis

galima

susipažinti

čia:
ir

http://transparency.lt/media/filer_public/2013/10/16/corruption_risks_in_implementation_of_eu_funding.pdf
http://transparency.lt/media/filer_public/2014/01/10/korupciniu_riziku_es_sf_sistemoje_lietuvoje__vertinimas_01_1
0.pdf

Projekto trukmė: 2012 m. spalis -2013 m. sausis
Projekto biudžetas: 22 443, 2 LTL
Finansavimo šaltinis: Slovakijos valdymo institutas
Apie projektą
Šio projekto tikslas – patikrinti ankstesniame projekte Slovakijos valdymo instituto sukurtos ES
struktūrinių fondų vertinimą ir parengti jį naudojimui. 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 2013 metais
Atlikti baigiamieji projekto darbai.

Projekto trukmė: 2014 m. sausio 2 d. – 2015 m. liepos 1 d.
Projekto biudžetas: 456 455, 96 LTL
Finansavimo šaltinis: Všį Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su OSF projektais
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Apie projektą
Pagrindinis projekto "Skaidrios Lietuvos link" tikslas - sustiprinti pilietinės visuomenės
vaidmenį valstybės sprendimų priėmimo procesuose, skatinti informuotos, aktyviai savo teise
žinoti besinaudojančios ir atskaitingumo reikalaujančios visuomenės vystymąsi bei skatinti
valstybės institucijų skaidrumą, atvirumą bei gerąjį valdymą.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Metų pabaigoje pasirašyta sutartis su Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) Programos įgyvendintojais Lietuvoje - Žmogaus teisių
stebėjimo institutu. Pradėti planuoti projekto įgyvendinimo darbai nuo 2014 m. pradžios.

Projekto trukmė: 2013 m. – 2014 m.
Projekto biudžetas: 13 109,78 LTL
Finansavimo šaltiniai: individualūs aukotojai, Transparency International Sekretoriatas
Apie projektą
www.ManoSeimas.lt tikslas - suteikti galimybę lankytojams geriau suprasti, kaip balsuoja LR
Seimas. Svetainėje galima vizualiai matyti, kaip balsuoja LR Seimas kasdien ir palyginti savo
balsavimą su Seimo frakcijų ar individualių Seimo narių balsavimais. Svetainėje galima atsakyti į
klausimus apie svarbius valstybės įvykius, susipažinti su palaikančios ir prieštaraujančios pusės
argumentais bei sužinoti, kurie Seimo nariai ir partijos per paskutinius keturis metus balsavo
panašiausiai kaip svetainės lankytojas.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 m. buvo sukurtas Seimo balsavimo duomenų valdiklis (ang. widget), kuris gali būti lengvai
diegiamas į kitas internetines svetaines. Įrankis yra pilnai pritaikytas naudojimui: vartotojas gali
pasirinkti įrankio dydį bei konkretų Seimo balsavimą. Balsavimo rezultatai yra aktualūs ir
atnaujinami kas 5 minutes. Šis įrankis leidžia vartotojui pačiam pareikšti savo poziciją konkrečių
teisės aktų atžvilgiu ir tai palyginti su realiais parlamentarų balsavimais. Taip pat suteikiama
galimybė vartotojui turėti asmeninį profilį ir išsaugoti savo pozicijų rezultatus.
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Projekto trukmė: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.
Projekto biudžetas: 12.792,62 LTL
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas
Apie projektą
Pagrindinis www.atvirasteismas.lt tikslas yra skatinti Lietuvos teismų skaidrumą ir atskaitingumą
suteikiant galimybę piliečiams patogiai ir interaktyviai stebėti ir įvertinti Lietuvos teismų darbą.
2014 m. pradėsiantis veikti www.atvirasteismas.lt leis patogiai, paprastai, aiškiai ir vizualiai
pateikti šiuo metu praktiškai neprieinamus duomenis ir informaciją apie Lietuvos Respublikos
teismus ir teisėjus.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 m. gruodžio mėnesį, bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, buvo
surinkti platformoje būsiančių duomenų pavyzdžiai ir jų pagrindu sukurta pavyzdinė
platformos duomenų bazė. Taip pat sukurtas puslapio vizualinis dizainas.

Projekto trukmė: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2014 m. vasario 28 d.
Projekto biudžetas: 3 107, 52 LTL (900 EUR)
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas
Apie projektą
2011 m. Lietuva parengė paralelinę JT Konvencijos prieš korupciją įgyvendinimo peržiūros
ataskaitą, kuri suteikia galimybę iš šalies pažvelgti į nacionalinės Vyriausybės JTKPK
įgyvendinimo procesą. Kitas žingsnis buvo korupcinių nusikaltimų stebėjimas Lietuvoje.
Siekiant įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių į stebėseną, padidinti informuotumą apie
korupcinio pobūdžio nusikaltimus bei padidinti skaidrumą įgyvendinant JT Konvenciją prieš
korupciją, buvo inicijuotas projektas, siekiant vizualizuoti informaciją susijusią su korupcinio
pobūdžio nusikaltimais Lietuvoje. Šio projekto tikslas – pristatyti paskutinių metų korupcinio
pobūdžio nusikaltimų statistiką, analizuoti tendencijas ir bausmes, siekti identifikuoti
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potencialias Konvencijos įgyvendinimo spragas, padidinti galimybę lengvai ir paprastai surasti
bei suprasti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikaltimus Lietuvoje.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 metais buvo išgryninta idėja, kokių konkrečiai duomenų reikia norint pateikti paprastą bei
konstruktyvią informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikaltimus Lietuvoje. Tai buvo daroma
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus komandai bendraujant su Nacionaline Teismų
administracija, kuri pateikė prašytus duomenis.

Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjo 2 d. – 2013 gruodis
Projekto biudžetas: 3 452, 8 LTL (1000 EUR)
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas
Apie projektą
Projekto tikslas – viešinti 2013 m. spalio 1 d. pristatytą pasaulinę korupcijos ataskaitą apie
korupciją švietimo srityje.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Iniciatyvos metu buvo rengtos diskusijos su 5 Lietuvos universitetų studentais bei viena
vidurine mokykla, 4 diskusijos su studentų atstovybėmis, bei ataskaitos pristatymas tarptautinei
studentų bendruomenei. Taip pat turėjome galimybę susitikti ir aptarti kai kuriuos ataskaitoje
iškeliamus probleminius klausimus su Mykolo Romerio universiteto administracija, viešojo ir
privataus sektoriaus atstovais.

Projekto trukmė: 2013 m. rugsėjio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.
Projekto biudžetas: 6 905, 6 LTL (2000 EUR)
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas
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Apie projektą
Projekto tikslas - atrinkti asmenį, padedantį koordinuojantį šią iniciatyvą bei suteikti jam/ jai
darbo vietą TILS biure. Tokiu būdu sutiekiama institucinė parama projekto tinklo vystymuisi.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 m. rugsėjo pradžioje buvo atrinktas asmuo dirbantis 3 d.d. per savaitę, kurio pagrindinės
veiklos ir atsakomybės yra komunikacija ir GTEN tinklo administravimas. Suteikta parama
leido sėkmingai funkcionuoti ir vystytis tinklui. Projekto pabaigoje GTEN buvo virš 100 narių,
kurie buvo nuolat informuojami el. paštu bei daugiau nei 120 narių GTEN Facebook grupėje,
kurioje dalinamasi naujienomis bei skatinamas susidomėjusių narių aktyvumas.

Projekto trukmė: 2013 m. – 2014 m.
Projekto biudžetas: 11 921, 83 LTL (3452,8 EUR)
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas
Apie projektą
Kampanija „Laikas pabusti“ yra pasaulinės „Transparency International“ viešinimo kampanijos
„Time To Wake Up“ (www.timetowakeup.org) dalis Lietuvoje. Kampanijos tikslas – kūrybiškai
ir racionaliai atkreipti dėmesį į korupcijos problemą Lietuvoje ir pasaulyje.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 m. TILS organizavimu ir vizualiniais sprendimais prisidėjo prie jaunųjų medikų akcijos
„Geriausia padėka – Jūsų šypsena“, kurios metu jaunieji medikai Lietuvos miestų ir miestelių
ligoninėse siekė atkreipti dėmesį į smulkaus kyšininkavimo problema sveikatos sektoriuje.

Projekto trukmė: 2013 kovo mėn. – 2013 m. lapkričio mėn.
Projekto biudžetas: 17 264 LTL
Finansavimo šaltinis: „Transparency International“ Sekretoriatas
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Apie projektą
2014 m. pasirodysiančio Lietuvos įmonių skaidrumo ir atskaitingumo tyrimo tikslas – įvertinti
didžiausių Lietuvos įmonių informacijos apie savo etikos politiką ir organizacinį ir finansinį
skaidrumą pateikimą jų internetiniuose puslapiuose.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Bendradarbiaujant su „Transparency International“ Sekretoriatu, buvo sukurta tyrimo
metodologija, apimanti tris pagrindines skaidrumo sritis: (1) įmonių etikos ir elgesio reguliavimo
skaidrumą, (2) organizacinį bei (3) finansinį skaidrumą. Taip pat buvo surinkti pirminiai
duomenys iš įmonių tinklapių.

Projekto trukmė: 2012 m. gruodis – 2015 m. gegužė
Projekto biudžetas: 526 640, 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,
įsitraukti ją 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 2013 metais
Tęsiamos teisinės gyventojų konsultacijos telefonu, per internetinį puslapį
www.skaidrumolinija.lt, taip pat jiems užsukant į TILS biurą. Siekiant padidinti šio centro
žinomumą tarp gyventojų, kurie susidūrė su galimais korupcijos ir biurokratizmo atvejais,
pradėta rengtis viešinimo strategijos kūrimui, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas šios
strategijos sukūrimui. Be to, TILS įsitraukė į advokacijos procesus teikdamas pastabas įvairiems
teisės aktų projektams bei viešus pasiūlymus jų keitimui ir gerosioms praktikoms.
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Projekto trukmė: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto biudžetas: 141 334, 04 LTL (40 933, 17 EUR)
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija( per „Transparency International“ Sekretoriatą),
TILS (kofinansavimas 10%)

Apie projektą
Šio tarptautinio, kartu su 19 partnerių įvairiose šalyse įgyvendinamo, projekto tikslas – skatinti
skaidrumą ir gerąsias atskaitingumo praktikas lobistinės veiklos reguliavimo ir praktikos srityse.
Įgyvendinant projektą siekiama gilintis į interesų konfliktų, „besisukančių durų“ problematiką,
įtraukti į šių sprendimų paieškas suinteresuotas šalis ir pačius piliečius bei taip siekti pokyčių
tiek nacionaliniu, tiek ES mastu.
Įgyvendinant projektą bus siekiama parengti rekomendacijas ir įrankius sprendimų priėmėjams
tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Parengtos pirminės nacionalinio ir tarptautinio tyrimų metodologijų koncepcijos, su projekto
partneriais suderinti esminiai tyrimų metodologiniai klausimai.

Projekto trukmė: 2013 m. – 2014 m.
Projekto biudžetas: 126 969, 81 LTL (36 773 EUR)
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“ Sekretoriatą),
TILS (kofinansavimas 10 %)

Apie projektą
2013 m. TILS kartu su "Transparency International" Europos Sąjungos biuru pradėjo
įgyvendinti projektą "Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai įtraukimas į kovą su
korupcija", kurio tikslas- parengti metodologiją, kuria būtų galima įvertinti Lietuvos
pirmininkavimą ES Tarybai skaidrumo ir atskaitomybės atžvilgiu bei vėliau ją naudoti vertinant
kitas pirmininkaujančias šalis.
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Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
Parengta šalies pirmininkavimą vertinanti metodologija,
pirmininkavimas skaidrumo ir atskaitingumo atžvilgiu.

pradėtas

vertinti

Lietuvos

Projekto trukmė: 2013 m. sausis - 2014 m. liepa
Projekto biudžetas: 194 818, 16 LTL (56 423,24 EUR)
Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per „Transparency International“
Sekretoriatą),TILS (kofinansavimas)

Apie projektą
2013 m. TILS kartu su "Transparency International" skyriais Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Portugalijoje, Italijoje ir Graikijoje pradėjo įgyvendinti projektą apie neteisėtus susitarimus
sporte. Projekto tikslas- kartu su sporto organizacijomis vykdyti edukacines prevencines veiklas,
kurios sportininkams suteiktų daugiau informacijos apie neteisėtų susitarimų riziką.

Pagrindinės projekto išdavos 2013 metais
2013 m. TILS organizavo fokus grupės diskusiją, kurioje dalyvavo 9 profesionalaus sporto,
valstybinio sektoriaus atstovai ir sporto karjerą baigę žaidėjai. Diskusijos tikslas- su ekspertais
aptarti, kokios sporto šakos yra jautriausios nesąžiningiems susitarimams dėl varžybų eigos ar
baigties Lietuvoje ir kodėl sportininkai į juos įsivelia. Po fokus diskusijos TILS pradėjo rengtis
kiekybiniams sportininkų ir gyventojų tyrimams, kuriais siekta išsiaiškinti, ar Lietuvos
futbolininkai ir krepšininkai dalyvauja susitarimuose dėl varžybų baigties, kiek susitartos
varžybos yra paplitusios, kaip patys sportininkai ir gyventojai jas vertina. Fokus grupės diskusiją
vedė prof. Aleksandras Dobryninas.
2013 m. lapkritį taip pat surengti mokymai "Kaip vyksta neteisėti susitarimai sporte ir kaip juos
išsiaiškinti?" žurnalistams, kuriuos vedė Declan Hill. Mokymų metu D.Hill žurnalistams
pristatė, kaip analizuoti susitarimus dėl varžybų baigties, kokie veikėjai paprastai būna įsitraukę į
neteisėtus susitarimus, kaip gauti informacijos ir kt.
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TILS 2013 01 01 - 2013 12 31 gautos lėšos

Transparency International Sekretoriatas/ Europos Komisija

407.566,82

Transparency International Sekretoriatas

111.727,49

Transparency International Tarptautinės skaidrumo mokyklos 2013 dalyvių
mokesčiai
Žmogaus teisių stebėjimo institutas/ EEE NVO programos lėšos
Juodosios jūros regioninio bendradarbiavimo fondas (Black Sea Trust for Regional
Cooperation)
Suomijos Respublikos ambasada Lietuvoje
JAV ambasada Lietuvoje
Atviros visuomenės institutas (Open Society Institute)
Slovakijos viešojo valdymo institutas (Institut pre dobre spravovanu spol.)

85.751,52
82.162,07
63.485,28
51.792,00
26.490,00
12.785,00
8.632,00
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Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

6.905,60
4.278,00

VšĮ "Geros valios projektai" (Iniciatyvos "Mano seimas" ir "Drąsus žodis")
TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos ambasada
Anykščių raj. savivaldybės administracija
Access Info Europe
Aukos (fizinių asmenų)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija "British Chamber of Commerce"
Šiaulių universitetas
VšĮ "Taikomosios politikos institutas"
UAB "Ekspertų mugė"
Viso gauta lėšų:

1.482,49
1.418,53
1.000,00
1.000,00
863,20
790,00
600,00
280,00
240,00
131,25
100,00
869.481,25

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas
Sergejus Muravjovas

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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