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PROJEKTO
„UŽKIRSK KELIĄ PERKAMAI DEMOKRATIJAI –
PRISIDĖK PRIE BALTŲJŲ PIRŠTINIŲ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Geros valios projektai“
Įmonės kodas: 301678868

Telefonas: +370 633 13177

El. pašto adresas: info@baltosiospirstines.lt

Internetinė svetainė: www.baltosiospirstines.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 12 900 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 12 888,73 Lt

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 dvejus rinkimus:
2013-03-03 ir 2013- 03-17 LR Seimo pakartotiniai rinkimai
2012-10-14 LR Seimo rinkimai.
Suformuotas „Baltųjų pirštinių“ savanorių tinklas Lietuvoje (60 nuolat veikiančių savanorių).
Sukurta internetinė pažeidimų fiksavimo platforma www.baltosiospirstines.lt.
Didėja visuomenės nepakantumas korupcijai rinkimų metu – gauname 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
„Baltosios pirštinės“ – pilietinė iniciatyva, kuri 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
„Baltųjų pirštinių“ organizatoriai artėjantiems 2014 m. LR Prezidento ir Europos Parlamento
rinkimams kūrė mokomąją medžiagą pagal VRK, policijos ataskaitas ir savo surinktus duomenis iš
anksčiau stebėtų rinkimų. Bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, vietinėmis
bendruomenėmis ir kitomis pilietinėmis iniciatyvomis, plėtė savanorių tinklą ir supažindino
savanorius su dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais rinkimų metu, aktualiais rinkimų įstatymais,
apmokė atpažinti ir fiksuoti pažeidimus, nedelsiant ir teisingais adresais pranešti apie pažeidimus,
imtis prevencinių priemonių.
Pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ komanda reguliariai leido pranešimus spaudai, taip
informuodama visuomenę apie vykdomą veiklą ir kviesdama prie jos prisijungti.
Priešrinkiminiu laikotarpiu tikrino kandidatų rinkimuose politinės reklamos teisėtumą, galimus
pažeidimus. Rinkimų metu, subūrę apmokytų savanorių tinklą, vyko į rinkimų apylinkes stebėti
rinkimų eigą. Baltųjų pirštinių savanorių tinklas ir kiti aktyvūs rinkėjai fiksavo galimus pažeidimus,
dalijosi „Baltųjų pirštinių“ atributika ir siekė užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus.
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, sukūrė
internetinę pažeidimų fiksavimo platformą, prieinamą visiems Lietuvos piliečiams.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

1863 Lt

1863,83 Lt

Sąskaitos faktūros

5500 Lt

5500 Lt

Kuro kvitai

2700 Lt

2699 Lt

Sąskaitos faktūros

600 Lt
865 Lt

600 Lt
868,52 Lt

Sąskaitos faktūros
Sąskaitos faktūros

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Baltos pirštinės, ženkliukai
III. Organizacinės išlaidos
Kuras
Biuras, administravimo
paslaugos
Telefoninio ryšio paslaugos
Spausdinimo išlaidos

2

Programinė įranga
IV. Kitos išlaidos
Banko paslaugos
Nenumatytos išlaidos
Iš viso:

Planuota
išleisti, Lt
1300 Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

1300 Lt

Sąskaitos faktūros

60 Lt
12 Lt
12 900 Lt

57,40 Lt
0 Lt
12 888,73 Lt

Banko sąskaitos išrašas
-

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.
Planavome išleisti 11,27 Lt daugiau nei išleidome, nes nebuvo nenumatytų išlaidų.

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

Projekto vykdytojas

Tadas Langaitis

_____________ A.V.
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