


 

3 „Transparency International“ Lietuvos skyrius 

 

Mes, „Transparency International“ Lietuvos skyrius (toliau - TILS), besiremdami 
pasaulinio „Transparency International“ tinklo strategija „Kartu prieš korupciją“ 
(angl. Together against Corruption) bei atsižvelgdami į korupcijos ir skaidrumo 
lygį Lietuvoje, pagrindiniais savo prioritetais laikome: 1) gyventojų įtraukimą į 
antikorupcines bei skaidrumo iniciatyvas ir naujų partnerysčių kūrimą,  
2) skaidrumo standartų kūrimą, 3) tvarų TILS veikimą. 

ŽMONĖS IR PARTNERIAI: 

• iniciatyvų, skatinančių skaidrumą ir netoleranciją korupcijai, kūrimas; 
• visuomenės lyderių ir institucinių partnerių įtraukimas į TILS veiklą; 
• asmenų, kovojančių su korupcija, apsauga. 

 
STANDARTŲ KŪRIMAS: 

• skaidrumo standartų kūrimas ir skatinimas. 
 

TVARI TILS VEIKLA: 

• stipri ir pavyzdį rodanti organizacija;    
• tvarus augimas. 
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ŽMONĖS IR PARTNERIAI 

Per pastaruosius penkiolika metų TILS, būdamas aktyviu pasaulinio 
„Transparency International“ judėjimo nariu, skatino sąžiningumą ir skleidė 
žinią apie korupcijos daromą žalą bei skaidrumo privalumus. Tam, kad 
galėtume tai daryti dar geriau, sieksime į mūsų iniciatyvas įtraukti dar daugiau 
Lietuvos gyventojų ir visuomenės lyderių, kurie formuoja bei kitaip prisideda 
prie kovos su korupcija ir skaidrumo raidos Lietuvoje, skatinsime juos pačius 
imtis inciatyvos. Taip pat daugiau dėmesio skirsime asmenų, kurie stengiasi 
užkirsti kelią korupcijai, apsaugai. 

A) INICIATYVŲ, SKATINANČIŲ SKAIDRUMĄ IR NETOLERANCIJĄ 
KORUPCIJAI, KŪRIMAS 
POKYTIS: Vis daugiau Lietuvos gyventojų puoselėja sąžiningumo ir 
atskaitingumo kultūrą. 

MŪSŲ VEIKSMAI: Į mūsų iniciatyvas įtrauksime dar daugiau Lietuvos 
gyventojų, kad galėtume kartu siekti tvarių pokyčių šalyje bei skatinsime juos 
pačius imtis inciatyvos. 

Skaidrumas rūpi vis didesniam žmonių ratui. Šie asmenys vis aktyviau 
reikalauja atviresnės ir atskaitingesnės valdžios, verslo bei nevyriausybinio 
sektoriaus veiklos. Dirbsime išvien su šiais žmonėmis ir juos palaikysime, kad 
galėtume geriau suprasti, kaip korupcija veikia jų gyvenimus, teikiamų 
paslaugų kokybę bei kaip jie patys galėtų prisidėti prie teigiamų pokyčių 
Lietuvoje kūrimo. Taip pat sieksime realaus gyventojų įtraukimo į sprendimų 
priėmimą nacionaliniu bei vietos lygmeniu. 
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B) VISUOMENĖS LYDERIŲ IR INSTITUCINIŲ PARTNERIŲ 
ĮTRAUKIMAS Į TILS VEIKLĄ 
POKYTIS: Daugėja visuomenės lyderių ir institucinių partnerių, skatinančių 
sąžiningumą ir skaidrumą Lietuvoje. 

MŪSŲ VEIKSMAI: Puoselėsime esamas ir naujas partnerystes, bursime 
žmones, turinčius tokius pačius tikslus kaip ir mes, skatinsime juos pačius imtis 
inciatyvos, kad galėtume kartu siekti daugiau skaidrumo.  

Nuo pat savo įkūrimo nuolat bendraujame su įvairiomis organizacijomis ir 
pavieniais asmenimis. Suprantame, kad visuomenės lyderių parama yra itin 
svarbi antikorupcinių ir skaidrumo iniciatyvų sėkmei bei tam, kad į jas įsitrauktų 
bei palaikytų vis daugiau Lietuvos gyventojų. Visuomenės lyderiai gali tapti 
kovos su korupcija vedliais, skatinančiais žmonių pasitikėjimą savimi ir savo 
galimybėmis veikti sąžiningai. Tam, kad įgyvendintume savo tikslus iki 2020 m., 
dirbsime su visuomenės lyderiais, viešojo ir privataus sektorių atstovais, 
bendradarbiausime su nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų tinklais. 

C) ASMENŲ, KOVOJANČIŲ SU KORUPCIJA, APSAUGA 
POKYTIS: Geresnė žmonių, kovojančių su korupcija, apsauga. 

MŪSŲ VEIKSMAI: Remsime žmones, kurie siekia atkleisti galimus korupcijos 
atvejus, sieksime tokių asmenų apsaugos. 

Iki 2020 m. dėsime dar daugiau pastangų, kad Lietuvoje būtų pradėta saugoti 
pranešėjus, kad tokie žmonės jaustųsi saugūs ir nebijotų prabilti apie 
pastebimus galimus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Ir toliau pasisakysime už 
teisinio reglamentavimo pokyčius, už nuoseklią, aiškią ir viešą tvarką dėl 
pranešimo kanalų. 
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STANDARTŲ KŪRIMAS 

Pastaraisiais metais skatinome geruosius skaidrumo standartus privačiame, 
viešajame bei nevyriausybiniame sektoriuose. Atsižvelgiant į gerąsias 
pasaulines praktikas, ir toliau vystysime Lietuvai pritaikytus skaidrumo 
standartus, pristatysime geruosius kitų šalių ir organizacijų pavyzdžius. 

A) SKAIDRUMO STANDARTŲ KŪRIMAS IR SKATINIMAS

POKYTIS: Siekdamos kovoti su korupcija ir vykdydamos jos prevenciją, vis 
daugiau viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių organizacijų įgyvendina 
aukščiausius skaidrumo standartus. 

MŪSŲ VEIKSMAI: Vystysime skaidrumo standartus ir skatinsime jų laikytis. 

Skatinsime privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektorių organizacijas priimti 
būtent joms geriausiai tinkančias antikorupcines priemones, kurių 
įgyvendinimas galėtų prisidėti prie korupcijos rizikų sumažinimo jų viduje. Taip 
pat skatinsime įvairias institucijas labiau atsiverti visuomenei, patogiau teikti 
informaciją ir turimus duomenis.  
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TVARI TILS VEIKLA 

Nuo 2000 m., kai pradėjome veiklą, išaugome ir sustiprėjome, mūsų 
organizacijoje nuolat savanoriauja arba atlieka praktiką įvairių švietimo ir 
mokslo įstaigų studentai ir absolventai, kurie šiuo metu yra susibūrę į  daugiau 
nei pusantro šimto narių turintį TILS alumnų tinklą.  

Siekdami savo tikslų, ieškosime inovatyvių būdų didinti skaidrumą, mažinti 
korupciją ir nesąžiningumą. Tuo pačiu metu sieksime palaikyti TILS komandos 
motyvaciją bei užtikrinti tvarią organizacijos veiklą.  

A) STIPRI IR PAVYZDĮ RODANTI ORGANIZACIJA
POKYTIS: TILS - dar stipresnė, pavyzdį rodanti organizacija. 

MŪSŲ VEIKSMAI: Tikslingai investuosime į organizacijos atstovų žinias ir 
gebėjimus, kad galėtume pasiekti geriausių rezultatų. Sieksime dirbti pagal dar 
aukštesnius organizacijos valdymo ir veiklos standartus. 

Organizacijos viduje investuosime į lyderystės ugdymą ir komandos stiprėjimą, 
įgūdžių ir kompetencijos kėlimą, taip pat ieškosime naujų būdų, kaip galėtume 
išmatuoti savo veiklos rezultatus ir įvertinti pokytį. Tęsime savo darbą 
analizuodami korupcijos rizikas įvairiose srityse, teiksime rekomendacijas ir 
bandysime gausėjančias savo žinias paversti idėjomis, kaip inovatyviai ir 
efektyviai kurti pokyčius Lietuvoje. Savo veiksmus ir idėjas remsime tyrimais ir 
pavyzdžiais, sieksime dar geriau suprasti, kaip, kada ir kodėl žmonės 
netoleruoja korupcijos ir siekia skaidrumo savo gyvenime.   

B) TVARUS AUGIMAS
POKYTIS: TILS - dar tvariau veikianti organizacija. 

MŪSŲ VEIKSMAI: Ieškosime būdų kasmet dar tvariau augti ir mažinti 
projektinei veiklai būdingas rizikas.  

Toliau išlaikysime nepriklausomybę nuo finansinių rėmėjų atliekant tyrimus, 
analizes bei dalyvaujant viešojoje politikoje, sieksime didesnio veiklos 
stabilumo, leidžiančio tęsti pradėtus darbus ir iniciatyvas. Stengsimės dar 
labiau padidinti išteklių kiekį ir įvairovę, siūlomų paslaugų spektrą bei tuo pačiu 
metu investuoti į su organizacijos veikla susijusių rizikų valdymą.
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„Transparency International“ Lietuvos skyrius 
Didžioji g. 5, LT–01128, Vilnius 

Tel: +370 5 2126951; +370 5 2121687 
Faksas: +370 5 2121687 

info@transparency.lt 
www.transparency.lt   
www.facebook.com/tilietuva 
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