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Pilietinės visuomenės instituto 2019 m. veiklos 

ATASKAITA 

2020 05 14 
 
Įstaigos dalininkai  
 
Viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ (toliau – PVI) įregistruota 2004 m. 
 
 Dalininkas Įnašas 
1. VšĮ Atviros Lietuvos fondas 289,62 EUR 
2. Visuomeninė organizacija "Valdo Adamkaus fondas" 289,62 EUR 
 Viso: 579,24 EUR 
 
 
Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus  
 
Viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis 

juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant 

demokratines bei pilietines vertybes.  

 

Įstaigos veiklos tikslai:  

 stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant demokratines bei pilietines 

vertybes; 

 teikti visuomenei objektyvią ir patikimą su viešąja politika susijusią informaciją; 

 tvirtinti ir ginti viešajame gyvenime pilietinės visuomenės idėją bei principus; 

 padėti piliečiams sąmoningai ir aktyviai dalyvauti viešojoje veikloje, naudotis savo pilietinėms 

laisvėms ir teisėmis. 

 

Institutas veikia šiomis kryptimis:  

Skatina pilietines iniciatyvas ir stiprina visuomenės pilietiškumą: 

 siekia partnerystės tarp mokslininkų, politikų, verslo atstovų, žiniasklaidos, nevyriausybinių 

organizacijų, vietos bendruomenių, tarp skirtingų interesų grupių; 

 įtakoja įstatymų leidybos ir politinius sprendimus, vykdydamas atskirų teisės aktų bei viešosios 

politikos sričių analizę ir teikdamas ta analize pagrįstus siūlymus; 

 kaupia pilietinės visuomenės plėtros patirtį. 

Analizuoja viešąją politiką: 

 stebi, analizuoja ir tiria Lietuvos viešąją politiką bei politinę kultūrą; ieško naujų eurointegracijos 

galimybių ir pristato jas visuomenei; 

 vertina geriausios praktikos Europoje ir pasaulyje pavyzdžius bei jų tinkamumą Lietuvai; 

 atlieka lyginamuosius pokomunistinių šalių tyrimus; 
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 analizuoja globalizacijos iššūkius pilietinei visuomenei. 

Gina pilietinės visuomenės idėją viešajame gyvenime: 

 viešai išsako nuomonę aktualiais pilietinės visuomenės raidos klausimais; 

 padeda įvairioms interesų grupėms ginti pilietinės visuomenės idėją; 

 inicijuoja viešas diskusijas ir debatus; 

 įgyvendina edukacinius projektus, prisideda prie suaugusiųjų pilietinio švietimo sistemos kūrimo. 

 

Instituto veiklos planai ateinantiems metams – tęsti tyrimų bei edukacinius projektus, prisidėti prie pilietinei 

visuomenei svarbių vertybių bei sprendimų advokacijos.  

 

PVI veiklos rezultatų ataskaita už 2019 metus: 

 

      

Eil.nr. STRAIPSNIAI Ataskaitinio laikotarpio 

I. PAJAMOS 83 745 
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 1 100 
2. Finansavimo pajamos 82 645 
3. Kitos pajamos - 
II. SĄNAUDOS 83 381 
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 364 
IV. PELNO MOKESTIS -  
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 364 

 

 

Įstaigos darbuotojai  
 
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 dieną buvo 3 

darbuotojas, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2019 m. gruodžio 31 dieną buvo 2 darbuotojai.  

 

 

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

 
 Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2019 metus Suma, EUR Išlaidų rūšys 

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

finansavimas projektui „Skaidrūs ir sąžiningi 

rinkimai“ 

69 337,13 Projektą vykdančių 
darbuotojų darbo 
užmokesčio, 
komandiruočių, paslaugų 
ir priemonių, reikalingų 
veikloms vykdyti ir 
projekte numatytiems 
renginiams organizuoti, 
įsigijimo (autoriniai 
atlyginimai, kanceliarinės 
prekės, patalpų nuoma, 
dalyvių maitinimo 
išlaidos), 
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administracinėms 
išlaidoms. 

2. Europos namai (Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų) finansavimas projektui „Naujoji švietimo 

paradigma konkurencinėmis sąlygomis“ 

12 016,74 Projektą vykdančių 
darbuotojų darbo 
užmokesčio, 
komandiruočių, paslaugų 
ir priemonių, reikalingų 
veikloms vykdyti, 
įsigijimo, 
administracinėms 
išlaidoms. 

3. Europos namai (Europos Sajungos programa 

„Erasmus+“) finansavimas projektui „Žinau, ką 

renku: nuo savivaldos iki EP“ 

2 000,00 Projekto veikloms 
vykdyti ir projekte 
numatytiems tikslams 
pasiekti reikalingų 
paslaugų ir priemonių 
įsigijimo (autoriniai 
atlyginimai, kanceliarinės 
prekės, kt.), 
administracinėms 
išlaidoms. 

4. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
 

43,12 Įstatuose numatytai 
veiklai vykdyti 

 Viso: 83 396,99  
 
 
Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus 
 
2019 metais PVI neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto. 
 
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 
 
 Sąnaudos Suma, EUR 
1. Darbo užmokestis 28 832,01 
2. Kitos išlaidos 54 548,50 
 Viso: 83 380,51 
 
 
Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 
viešosios įstaigos vadovo išmokoms 
 
VšĮ “Pilietinės visuomenės institutas“ direktorės pareigas einančiai Ievai Petronytei-Urbonavičienei 2019 
metais buvo išmokėta 9 975,5 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.  
 
 
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių 
organų narių išmokoms 
 
Tokių išmokų 2019 metais nebuvo. 
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Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims 
 
Tokių išmokų 2019 metais nebuvo. 
 
Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus 
 
Programos ir projektai: 
 
I. Pilietinis visuomenės švietimas  
 

1. “Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai” 

Pagal Nacionalinę kovos su korupcija 2015-2025 metų programą viena iš prioritetinių sričių, kurioje turi vykti 
pokyčiai, yra politinė veikla ir teisėkūra. Šioje programoje išvardinti korupcijos rizikos veiksniai, tokie kaip 
neteisėtomis priemonėmis renkami balsai, gaunamas neskaidrus papildomas finansavimas, rinkimų 
dokumentų klastojimas ar rinkėjų balsų pirkimo atvejai, parodo, kad rinkimų sferoje vis dar vyksta daug 
įvairių korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Korupcijos mastas suponuoja, kad kovai su politine korupcija 
rinkimuose reikalingos efektyvesnės priemonės ir kompleksinis darbas tiek su plačiąja visuomene, tiek su 
rinkimų darbuotojais, tiek su politinėmis partijomis, tad ekspertų, praktikų ir valstybės institucijų 
bendradarbiavimas – efektyviausias kelias skatinant visuomenės nepakantumą korupcijai bei užtikrinant realų 
korupcijos suvokimo augimą. 

Todėl artėjant intensyviems 2019 rinkimų metams, VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ kartu su 
Visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“, Lietuvos Respublikos Vyriausiąja rinkimų komisija ir 
Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pradėjo įgyvendinti projektą 
„Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai“, kurio tikslas – didinti visuomenės nepakantumą politinės korupcijos 
apraiškoms rinkimuose. Siekdami šio bendro rezultato, projekto partneriai susibūrė įnešdami politinės 
analizės ir pilietinės visuomenės tyrimų mokslines žinias, pilietinių iniciatyvų kūrimo, kovos su korupcija 
rinkimų srityje patirtį, turimus gebėjimus bei galimybes. Projekto metu buvo vykdomi antikorupcinio 
pobūdžio švietimo renginiai jaunimui, bendruomenėms ir jų lyderiams bei asmenims, dirbantiems 
rinkimuose, įgyvendinamas praktinis įgytų žinių taikymas rinkimų metu, pasiekti rezultatai pristatomi 
visuomenei. 

Projekto partnerių 2019 m. įgyvendintos veiklos:  

 Jaunimo antikorupcinės dirbtuvės; 

 Diskusijos su bendruomenių lyderiais; 

 Seminarai su rinkimais dirbantiems asmenims;  

 Rinkimų stebėjimo pilietinė akcija; 

 Rinkimuose dažniausiai pasitaikiusių korupcijos atvejų pristatymo visuomenei renginys. 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (10.1.2-ESFA-K-917-02-0012). 

 

2. „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“ 

2019 m. PVI kartu su partneriu - Europos namais (pagrindinis, vykdantysis projekto partneris) tęsė 2018 m. 
pradėtą įgyvendinti projektą „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“.  

Lietuvoje net 91% jaunimo nesidomi politika ir tai yra vienas prasčiausių rodiklių visame išsivysčiusiame 
pasaulyje. Todėl būtina ugdyti jaunų žmonių politinį raštingumą ir pilietiškumą, skatinti domėtis viešuoju 
gyvenimu ir atėjus laikui sąmoningai išreikšti pilietinę valią.  
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Artėjant savivaldybių tarybų ir EP rinkimams 2019 metais atsivėrė galimybių langas kviestis politikus į 
diskusijas su jaunais žmonėmis ir jose kelti jaunimui aktualius klausimus. Dėl to šiuo projektu buvo siekta 
išsiaiškinti jauniems žmonėms šiuo metu aktualiausias problemas, suteikti jiems žinių ir gebėjimų apie jas 
diskutuoti ir susitikimuose su politikais aptarti jas bei rasti sprendimo būdus. 

Projekto metu įgyvendintos veiklos – tokios kaip vasaros forumas, mokymai apie savivaldos bei EP veiklą, 
diskusijos su kandidatais savivaldybėse ir į EP, porinkiminis forumas – orientuotos į dalyvių politinį 
raštingumą, sąmoningumą, politinio veiksmingumo nuostatų bei dalyvavimo įgūdžių formavimą(si).  

PVI šiame projekte įgyvendinamos veiklos 2019 m. apėmė užsiėmimų jauniems žmonėms apie politikų veiklą 
vedimą bei savivaldos politikų – merų – veiklos stebėsenos metodologijos kūrimą.  

Projektą „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“ parėmė Europos Sajungos programa „Erasmus+“.  

 

II. Visuomenės įgalinimas 

 

3. „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“ 

Projekto „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“ tikslas - sudaryti konkurencingą teisinę, 

administracinę ir finansinę aplinką nevyriausybinėms švietimo organizacijoms aktyviai dalyvauti švietimo 

politikos formavime ir įgyvendinime. Atsižvelgiant į LR Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kuriame 

reikalaujama sudaryti lygiavertes konkurencines sąlygas visiems paslaugų teikėjams, projektu numatoma 

prisidėti prie šių švietimo sričių pertvarkos ir tobulinimo: neformaliojo vaikų švietimo tobulinimo, 

pilietiškumo ugdymo turinio ir įgyvendinimo modelio pertvarkos formaliajame ir neformaliajame ugdyme, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, valstybinių švietimo įstaigų funkcijų ir veiklos bei savivaldybių 

švietimo paslaugų optimizavimo. Norint užtikrinti, kad šių švietimo sričių pertvarka turėtų ilgalaikį, kokybinį 

poveikį, projekto metu vykdoma nuolatinė jų įgyvendinimo stebėsena, įskaitant kiekybinę ir kokybinę analizę 

bei įtraukiant į diskusijas ir siūlymų rengimą susijusias suinteresuotas puses.  

Projektą įgyvendina Nacionalinio švietimo NVO tinklo (Tinklas) nariai, turintys kompetencijų ir patirties 

numatytose projekte švietimo politikos srityse: viešoji įstaiga "Europos namai" (vykdantysis partneris), 

asociacija Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, viešoji įstaiga "Pilietinės visuomenės institutas", 

įtraukiami ir kitų Tinklo narių ekspertai. 

2019 m. PVI šiame projekte rengė švietimo paslaugų teikėjų savivaldybėse analizę: analizavo strateginius 

dokumentus bei surinko prieinamus duomenis apie švietimo paslaugų teikimo situaciją savivaldybėse, 

parengė tyrimo instrumentą ir surengė tris fokus grupes savivaldybėse su politikais, savivaldybės 

administracijos darbuotojais, vietiniais nevalstybiniais švietimo paslaugų teikėjais (esančiais ar potencialiai 

galinčiais tapti) švietimo paslaugų teikėjų įvairovės savivaldybėse didinimo tema, gautą medžiagą analizavo, 

pirmines įžvalgas pristatė bei aptarė su kitais Tinklo nariais, dirbo su kitomis tiriamos problemos lauke 

dirbančiomis organizacijomis. Taip pat nedidele apimtimi įsitraukta į pilietiškumo ugdymo turinio ir 

įgyvendinimo modelio formaliajame ir neformaliajame ugdyme rengimo procesą. 

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 

prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 

priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose 

skatinimo iniciatyvos“. 
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III. Visuomenės tyrimai 

4. Pilietinės galios indeksas  

Institutas tęsia 2005 metais pradėtus pilietinės visuomenės būklės tyrimus, kuriais siekia išryškinti opiausias 
spręstinas Lietuvos pilietinės visuomenės problemas. 2007 metais pirmą kartą nustatytas ir paskelbtas kasmet 
skaičiuojamas visuomenės nuomonės apklausomis pagrįstas Lietuvos pilietinės galios indekso (PGI) tyrimas. 
Indekso paskirtis – nustatyti, koks yra ir kaip kinta Lietuvos gyventojų domėjimasis viešaisiais reikalais, 
pilietinis dalyvavimas bei pilietinio dalyvavimo potencialas, gyventojų požiūris į turimas pilietines galias bei 
socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas. PGI, kartojamas kasmet, leidžia stebėti, analizuoti 
ir prognozuoti Lietuvos pilietinės visuomenės raidos tendencijas, šių tendencijų kismą bėgant laikui. 

2019 metais pradėto vykdyti Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso 2019 m. tyrimo ypatybė - šalia 
visos Lietuvos visuomenės papildomai tirta Lietuvos mokytojų pilietinė galia (mokytojų pilietinė galia taip pat 
matuota 2008 m., 2009 m. ir 2014 m.), atskiras dėmesys skirtas mokytojų protesto akcijų 2018-2019 m. temai. 
Tyrimo rezultatai viešai paskelbti 2020 metais.  

2019 m. Lietuvos visuomenės ir Lietuvos mokytojų pilietinės galios indekso tyrimą finansavo LR Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija. 

 

IV. Vieši PVI veiklos pristatymai, kita veikla 

Be šioje ataskaitoje jau minėtų projektų ir jų rėmuose vykusių renginių, PVI veiklos, patirtis, atlikti tyrimai ir 
pozicija buvo pristatyti ir kitų renginių metu, nuolat teikti komentarai žiniasklaidai: valdžios ir 
nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo; piliečių bei NVO į(si)traukimo į sprendimų priėmimo 
procesus; pilietinio ugdymo stiprinimo ir pilietinio ugdymo programos atnaujinimo Lietuvos mokyklose; 
dabartinės Lietuvos pilietinės visuomenės galios ir kelių jai stiprinti temomis. 

Direktorė                    Ieva Petronytė-Urbonavičienė 

 


