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PROJEKTO
„SKAIDRIUS 2015 M. RINKIMUS UŢTIKRINK PATS PRISIDĖK PRIE „BALTŲJŲ PIRŠTINIŲ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ (iki 2015 m. sausio
mėn. administravo VšĮ „Geros valios projektai“)
Įmonės kodas: 303473851

Telefonas: +37063313177

El. pašto adresas: info@baltosiospirstines.lt

Internetinė svetainė: www.baltosiospirstines.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 1420 Eur
Per www.aukok.lt surinkta: 841,80 Eur

SANTRAUKA
Projekto tikslas – įkvėpti piliečius prisiimti atsakomybę už skaidrius ir sąžiningus rinkimus;
įgalinti visuomenės narius efektyviai stebėti, fiksuoti ir pranešti apie galimus korupcijos atvejus
rinkimų periodu; viešinti bei kitaip kovoti su neskaidrumo ir korupcijos apraiškomis.
Projekto rezultatai:





„Baltosios pirštinės“ stebėjo 2015 m. kovo mėnesį vykusius savivaldybių tarybų bei
pirmuosius tiesioginius merų rinkimus.
Suburtas virš 2000 „Baltųjų pirštinių“ savanorių tinklas visoje Lietuvoje, sukurta savanorių
valdymo struktūra.
Didėja visuomenės nepakantumas korupcijai rinkimų metu – gaunama vis daugiau aktyvių
piliečių pranešimų.
„Baltosios pirštinės“ – pripažintos LR Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Lietuvos policijos
partneriais.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“ – tai nevyriausybinė nesiekianti pelno
asociacija, siekianti vystyti pilietinę visuomenę ir su jos pagalba užtikrinti skaidrius rinkimus
Lietuvoje. Organizacija, kaip pilietinė iniciatyva, susibūrė po 2012 metų spalio mėnesį vykusio LR
Seimo rinkimų pirmojo turo, kaip atsakas pastebėtiems masiniams balsų pirkimų ir korupcijos
atvejams. Iniciatyva įrodė, kad galima įkvėpti ir telkti Lietuvos žmones kovoje už savo šalies ateitį,
fiksuojant ir viešinant politinės korupcijos procesus.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Suformuotas savanorių tinklas vietos bendruomenių, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių
organizacijų, pilietinių iniciatyvų, dirbančių pilietiškumo, demokratiškumo, korupcijos srityse
Lietuvoje ar kitose valstybėse, pagrindu.
Savanorių tinklo struktūra paremta apskričių ir savivaldybių teritoriniu pasiskirstymu: 10
apskričių koordinatorių ir jų pavaduotojų; 54 (iš 60) savivaldybių koordinatorių ir jų pavaduotojų.
Buvo apmokyti beveik 400 stebėtojų, kurie rinkimus stebėjo su LR Vyriausiosios rinkimų komisijos
išduotais pažymėjimais. Viso savanorių telkimui buvo įgyvendinti 116 susitikimų visoje Lietuvoje.
2015 m. savivaldų rinkimuose buvo aktyviai stebėtas priešrinkimis laikotarpis:
- Pirmojo rinkimų turo metu, balsavimą iš anksto stebėjo 211 savanorių 51-oje (85%)
savivaldybėje, antrojo - 94 savanoriai 28-se (70%) savivaldybėse. Savanorių mobilizaciją
išankstinio balsavimo metu apsunkino tai, kad šis rinkimų etapas vyksta savaitės viduryje ir
prasideda nuo 8 valandos ryto, kai didžioji dalis savanorių dirba arba mokosi.
- Iš 352 įstaigų, kuriose rinkėjai balsavo specialiuoju paštu, stebėtos 165 (47%) įstaigos. Jos
pasirinktos pagal vietos atstovų įžvalgas, taip pat pagal ekspertų, dirbančių psichikos
sveikatos srityje, siūlymus.
- Balsavimas namuose pirmojo turo metu buvo stebėtas 185 savanorių 46 savivaldybėse
(77%), antrojo - 105 savanorių 26 (65%) savivaldybėse. Itin didelis dėmesys buvo skirtas
Lazdijų, Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių ir Zarasų rajonų savivaldybėms, kadangi jose
balsuojančiųjų namuose skaičius šalies vidurkį viršija mažiausiai du kartus.
Rinkimų dieną per pirmąjį rinkimų turą 746 savanoriai stebėjo 811 (40%) rinkimų apylinkių,
per antrąjį - 445 savanoriai stebėjo 897 (61%) rinkimų apylinkes. Per pirmąjį rinkimų turą stebėti
balsų skaičiavimą buvo pasirinktos 125 apylinkės, per antrąjį - 77.
Kaip ir ankstesnių rinkimų metu, piliečiai galėjo pranešti apie galimus rinkimų tvarkos
pažeidimus „Baltųjų pirštinių“ telefono linija, elektroniniu paštu arba per internetinę platformą
www.baltosiospirstines.lt/pranesk. 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų metu daugiausiai
pranešimų gauta per platformą internete (79%), nemažai užklausų gauta ir per „Baltųjų pirštinių“
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“.
Surinktų pinigų dėka, „Baltųjų pirštinių” savanoriai keliavo į vietoves visoje Lietuvoje,
kuriose fiksuoti galimi pažeidimai, įvairiomis komunikacijos priemonėmis būrė aktyvius, atsakingus
piliečius Lietuvos regionuose, suteikė reikalingas priemones efektyviam rinkimų aplinkos
stebėjimui.
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Projekto biudţetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

242,00

Sąskaitos – faktūros už paslaugas

112,80

Sąskaitos – faktūros už paslaugas

466,59

Kuro čekiai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Viešinimas, leidyba ir
žiniasklaidos stebėsena
Svetainės priegloba ir
aptarnavimas
Savanorių kuro ir kelionių
kompensavimas
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

7 proc.

20,41
841,80

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindţiančiuose finansiniuose
dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai
skelbiama.

Projekto vykdytojas

Marija Šaraitė

_____________
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