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PROJEKTO
„UŽ SKAIDRIUS IR SĄŽININGUS SEIMO RINKIMUS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“
Įmonės kodas: 303473851

Telefonas: +37063313177

El. pašto adresas: info@baltosiospirstines.lt

Internetinė svetainė: www.baltosiospirstines.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 669,22 Eur
Per www.aukok.lt surinkta: 669,22 Eur

SANTRAUKA
Projekto tikslai:




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:





Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ savanoriai stebėjo 2016 m. spalio mėnesį
vykusius LR Seimo rinkimus.
Suburtas virš 2000 „Baltųjų pirštinių“ savanorių tinklas visoje Lietuvoje.
Didėja visuomenės nepakantumas korupcijai rinkimų metu – gaunama vis daugiau aktyvių
piliečių pranešimų apie galimus pažeidimus.
„Baltosios pirštinės“ tapo neatsiejama rinkimų dalimi.

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 atvejus. Suprantant tokios veiklos poreikį ir siekiant
užtikrinti jos tęstinumą, 2014 metais buvo įsteigta Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“.
„Baltųjų pirštinių“ savanoriai jau stebėjo 2012 m. LR Seimo rinkimus, 2014 m. LR Prezidento
ir Europos parlamento rinkimus, 2015 m. savivaldybių tarybų bei pirmuosius tiesioginius merų
rinkimus, 2016 m. LR Seimo rinkimus ir visus po jų vykusius pakartotinius rinkimus.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Pagrindinės projekto veiklų sritys ir jų įgyvendinimas:
 Organizacinė komanda. 2016 metų pradžioje suburtas „Baltųjų pirštinių“ biuras vykdė
pasiruošimą Seimo rinkimų stebėjimui. Biure savanoriškais pagrindais dirbo 12 jaunų žmonių
pagal pasiskirstytas veiklos sritis: savanorių koordinavimas, komunikacija, mokymų
organizavimas, pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas, rinkimų mėnesiui buvo suburta atskira
jaunų teisininkų darbo grupė galimų pažeidimų nagrinėjimui ir informacijos apie juos
perdavimui institucijoms. Biuras palaikė partnerystę su LR Vyriausiaja rinkimų komisija ir
Lietuvos policija – dalinamasi informacija, dalyvavimas vieni kitų renginiuose.
 Savanorių tinklas. Projekto metu buvo atnaujintas ir gausiai papildytas savanorių tinklas
vietos bendruomenių, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, iniciatyvų,
dirbančių pilietiškumo, demokratiškumo, korupcijos srityse Lietuvoje ar kitose valstybėse,
pagrindu. Savanorių tinklo struktūra paremta regionų ir savivaldybių teritoriniu pasiskirstymu:
10 regionų koordinatorių ir jų pavaduotojų, 52 savivaldybių/apygardų koordinatoriai ir jų
pavaduotojai. Viso prie rinkimų stebėjimo prisijungė virš 2000 savanorių stebėtojų.
 Stebėtojų apmokymas. Buvo apmokyti daugiau nei 250 savanorių stebėtojų, kurie rinkimus
stebėjo su LR Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotais pažymėjimais. Jų apmokymui buvo
surengti 6 mokymai ir sukurtas išsamus mokomasis leidinys apie rinkimų taisykles, dažnai
pasitaikančius pažeidimus, praktinius patarimus stebėtojams. Po dalyvavimo mokymuose ir
žinių gilinimo savarankiškai visi savanoriai, norintys stebėti rinkimus su oficialiais VRK
stebėtojo pažymėjimais, dar turėjo išlaikyti žinių patikrinimo testą internetu.
 Visuomenės švietimas. Savanorių mokymuisi skirtas leidinys apie rinkimų taisykles buvo
platinamas ir kitiems aktyviems piliečiams per nevyriausybines organizacijas bei vietos
bendruomenes. „Baltosios pirštinės“ viešojoje erdvėje dalinosi įžvalgomis ir patarimais
rinkėjams, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį rinkimų metu.
 Darbas su pranešimais apie galimus pažeidimus. Kaip ir ankstesnių rinkimų metu,
piliečiai galėjo pranešti apie galimus rinkimų tvarkos pažeidimus „Baltųjų pirštinių“ telefono
linija, el. paštu ar per internetinę platformą www.baltosiospirstines.lt/pranesk. 2016 m. LR
Seimo rinkimų metu daugiausiai pranešimų gauta per platformą internete, nemažai užklausų
gauta skambinant telefonu ir per „Baltųjų pirštinių“ paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“.
Su gauta informacija apie galimus pažeidimus dirbo savanorių teisininkų grupė, kuri
nagrinėjo gautą medžiagą ir pagrįstą informaciją perdavinėjo VRK, apygardų ar apylinkių
rinkimų komisijoms, policijai ar kitoms institucijoms.
 Rinkimų stebėjimas:
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Išankstinio balsavimo stebėjimas savivaldybėse. Dvi dienas vykęs išankstinis balsavimas
buvo stebimas beveik visose Lietuvos savivaldybėse tiek pirmojo, tiek antrojo turo metu.
Vilniaus miesto savivaldybėje dėl neplanuotų spūsčių buvo organizuojamos papildomos
savanorių pajėgos tvarkai savivaldybės koridoriuose palaikyti.
Balsavimo specialiuju paštu stebėjimas. Savanorių mobilizaciją išankstinio balsavimo ir
balsavimo specialiuoju paštu metu apsunkino tai, kad šis rinkimų etapas vyksta savaitės
viduryje ir prasideda nuo 8 valandos ryto, kai didžioji dalis savanorių dirba arba mokosi.
Todėl buvo stebėta trečdalis įstaigų, kuriose vyko balsavimas specialiuoju paštu. Įstaigos,
kuriose labiausiai reikia stebėti rinkimus buvo atrinktos atsižvelgiant į pažeidimų skaičių, kuris
buvo užfiksuotas per paskutinius rinkimus.
Balsavimo namuose stebėjimas. Balsavimas namuose vyksta penktadieniais ir šeštadieniais,
o balsavimo grafikus pavyksta gauti tik 1-2 dienos iki balsavimo, kas apsunkina aktyvų
savanorių stebėtojų įsitraukimą. Nepaisant to, baslavimas namuose buvo stebimas beveik
visose savivaldybėse.
Rinkimų diena. Rinkimų dieną prie stebėjimo prisijungė visos savanorių pajėgos, kurios siekė
2000 stebėtojų išorėje, iš kurių virš 200 stebėjo ir viduje su oficialiais stebėtojų pažymėjimais.
Taip pat iš Vilniaus į probleminius rajonus išvyko 18 mobilių ekipažų su užsienio stebėtojais.
Stebėjimas tiek pirmojo, tiek antrojo turo metu vyko nuo 7 val. ryto, kai atidaromos apylinkės,
iki nakties, kol baigiami skaičiuoti balsai.

Paramos panaudojimas. Surinktų pinigų dėka, „Baltųjų pirštinių” savanoriai regionuose galėjo
laisvai keliauti stebėti rinkimų, buvo organizuojami papildomi stebėtojų ekipažai, kurie vyko stebėti
rinkimų probleminėse savivaldybėse. Dalis surinktų lėšų padėjo įgyvendinti organizacinius ir
administracinius darbus – komunikacija savanorių pritraukimui ir visuomenės informavimui,
tinklalapio palaikymas, stebėtojų pažymėjimų siuntimas, dalomosios medžiagos leidyba.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Viešinimas ir leidyba
Stebėtojų pažymėjimų
siuntimo išlaidos
Svetainės priegloba ir
aptarnavimas
Savanorių kuro ir kelionių
kompensavimas
Savanorių maitinimo
paslaugos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

87,12

Sąskaitos – faktūros už paslaugas

97,42

Sąskaitos – faktūros už paslaugas

68,06

Sąskaitos – faktūros už paslaugas

307,44

Kuro pirkimo kvitai arba kelionių
viešuoju transportu bilietai

61,79

Sąskaitos – faktūros už paslaugas

7 proc.

46,85

669,22

669,22
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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

Marija Šaraitė

_____________
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