LIETUVOS TRANSPORTO
SAUGOS ADMINISTRACIJOS
NULINĖS TOLERANCIJOS
KORUPCIJAI POLITIKA

LTSA veikia skaidriai, sąžiningai ir atsakingai, puoselėja nepriekaištingą dalykinę reputaciją
ir visuomenės pasitikėjimą ja.
Mes aiškiai pasisakome prieš kyšininkavimą ir korupciją, netoleruojame jokių korupcijos
pasireiškimo formų ir korupcinio pobūdžio veikų.
LTSA nulinės tolerancijos korupcijai politika – pagrindinių LTSA korupcijos prevencijos
principų ir reikalavimų bei jų laikymosi užtikrinimo gairių rinkinys. Ši politika skirta ugdyti
LTSA darbuotojų atsakomybę, apsaugoti juos nuo konﬂiktinių situacijų, netoleruotino
elgesio, neskaidrios veiklos ir korupcijos apraiškų. Visi kartu laikydamiesi LTSA nulinės
tolerancijos korupcijai politikos nuostatų užtikrinsime skaidrią LTSA veiklą ir užkirsime
kelią korupcijai.
Kiekvienas iš mūsų privalome laikytis LTSA nulinės tolerancijos korupcijai politikos
nuostatų ir įsipareigojimų.

PREKYBOS POVEIKIU
IR KYŠININKAVIMO SRITYJE
Netoleruojame jokių kyšininkavimo apraiškų ir prekybos poveikiu.
Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlome, neduodame ir neleidžiame duoti
kyšių, jų neprašome ir nepriimame
Nustatę prekybos poveikiu ir / ar kyšininkavimo požymių, gavę prašymą
duoti arba pasiūlymą priimti kyšį elgiamės taip:
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ
PAGAL DARBO SUTARTĮ, ELGESIO REIKALAVIMAI
GAVUS PASIŪLYMĄ PRIIMTI KYŠĮ

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS /
DARBUOTOJAS, DIRBANTIS
PAGAL DARBO SUTARTĮ

Pasiūlyta pasipelnyti

ASMUO
PRADŽIA
Pasiteirauti, dėl kokių
priežasčių asmuo siūlo
pasipelnyti

Perspėti asmenį, kad jis
daro nusikaltimą
Informuoti, kad esate
priversti kreiptis į
teisėsaugos institucijas

TAIP

Ar po atliktų privalomų
veiksmų asmuo siūlo
pasipelnymą?
NE

Nustatyti asmens vardą,
pavardę, darbovietės
pavadinimą, gyvenamąją
vietą (jei yra galimybė)

PABAIGA

pasitikiu@ltsa.lrv.lt

Nedelsiant informuoti Teisės
ir rizikų valdymo skyrių,
aprašant su įvykiu susijusius
darbuotojo ir asmens
veiksmus bei aplinkybes, dėl
kurių susidarė tokia situacija

Pakviesti kartu dirbantį
darbuotoją kaip liudytoją
(jei yra galimybė)
Padaryti garso ir (ar)
vaizdo įrašą (jei yra
galimybė)

Aiškiai atsisakyti
siūlomo pasipelnymo

Kokioje situacijoje
buvo siūlomas
pasipelnymas?

Teikiant
paslaugą

Prašymo
pastabų skiltyje

Pažymėti apie korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos
faktą ir pasirašyti

Atliekant patikrinimą /
surašant protokolą

„Vektra“
Pažymėti apie korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos faktą ir aprašyti
su įvykiu susijusius darbuotojo ir asmens
veiksmus bei aplinkybes, dėl kurių
susidarė tokia situacija

PABAIGA

Pastebėję, kad kiti darbuotojai elgiasi neetiškai ar jų elgesys kelia įtarimų dėl galimai
vykdomų neteisėtų veikų, informuojame LTSA Teisės ir rizikų valdymo skyrių
el. paštu pasitikiu@ltsa.lrv.lt, tel. Nr. +370 687 45 533
arba užpildome pranešimo formą
https://ltsa.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesimai-apie-korupcija-1.

TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ IR
ELGESIO NORMŲ LAIKYMOSI SRITYJE
Laikomės norminių teisės aktų reikalavimų.
Situacijose, kuriose teisės aktai nenustato
atitinkamų elgesio reikalavimų, elgiamės taip,
kad mūsų elgesys atitiktų visuomenėje
priimtinus aukščiausius patikimumo,
sąžiningumo ir skaidrumo standartus.

INTERESŲ KONFLIKTŲ
SRITYJE
Vengiame bet kokio interesų konﬂikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos
nešališkam ir objektyviam pareigų ar funkcijų vykdymui.
LTSA darbo priemones, ﬁnansinius, materialinius ir informacinius
išteklius naudojame tik tiesioginėms LTSA funkcijoms vykdyti.
Kilus interesų konﬂiktui ir (ar) esant įtarimų, kad toks konﬂiktas gali
kilti, nedelsdami imamės veiksmų, numatytų Elgesio kodekse, ir apie
kilusį ar galimai kilsiantį interesų konﬂiktą informuojame LTSA Teisės
ir rizikų valdymo skyrių el. paštu pasitikiu@ltsa.lrv.lt, savo tiesioginį
vadovą bei nusišaliname svarstant klausimus ir / ar priimant sprendimus,
susijusius su kilusiu interesų konﬂiktu.
Per 5 darbo dienas nuo darbo Administracijoje pradžios užpildome
dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ parengtą formą „Darbuotojo anketa“
(šablonas R2), vadovaudamiesi Politikos 5 priede pateikta schema.
Darbuotojo anketos šablono forma pateikiama Politikos 3 priede.

NEPOTIZMO
SRITYJE
Neproteguojame šeimos narių,
giminaičių bei draugų įdarbinimo.
Netoleruojame situacijos, kai artimais
ryšiais susiję asmenys yra tiesiogiai
pavaldūs.

DOVANŲ IR
SVETINGUMO SRITYJE
Neteikiame ir nepriimame iš ﬁzinių ar juridinių asmenų jokių dovanų,
kurios teikiamos ne pagal tarptautinį protokolą.
Priimame ir teikiame tik oﬁcialias reprezentacijai skirtas dovanas pagal
tarptautinį protokolą bei rodome ir priimame siūlomą svetingumą,
jei tokios dovanos ar demonstruojamas svetingumas turi aiškiai
išreikštą tarnybinių santykių palaikymo tikslą ir yra skirta tik
bendradarbiavimui su valstybinėmis ir / ar tarptautinėmis
organizacijomis stiprinti.
Informaciją apie priimtas ar siūlytas priimti dovanas
perduodame Teisės ir rizikų valdymo skyriui.

PIKTNAUDŽIAVIMO
PAREIGOMIS SRITYJE
Netoleruojame piktnaudžiavimo einamomis pareigomis,
LTSA vidaus teisės aktais suteiktų įgaliojimų viršijimo.
LTSA teikiamomis darbo priemonėmis, ﬁnansiniais,
materialiniais ištekliais naudojamės griežtai laikydamiesi
nustatytos tvarkos. Saugome LTSA turtą, prireikus
imamės būtinų veiksmų, siekdami užkirsti kelią
neteisėtam turto panaudojimui, sugadinimui
ar kitiems neteisėtiems veiksmams.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
SRITYJE
Užtikriname, kad visi LTSA vardu vykdomi pirkimai būtų atliekami skaidriai,
laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai ir teisėtai
panaudojant LTSA skirtas lėšas.
Atrenkame tiekėjus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba
mažiausios kainos kriterijų, tiekėjams sudarydami vienodas ir
nediskriminacines sąlygas.
Nustatome vidaus kontrolės mechanizmus, užtikrinančius anksčiau
nurodytų principų įgyvendinimą įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus.
Imamės neatidėliotinų veiksmų, jei pasitelkus vidaus kontrolės mechanizmus
ir kitas priemones nustatomi teisės aktų pažeidimai.
Jei esame vadovaujantys darbuotojai:
Siekdami užkirsti kelią ir atskleisti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus, užtikriname
atitinkamų veiksmų bei vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą.
Savo elgesiu formuojame LTSA nulinės tolerancijos korupcijai politikoje numatytą
elgesio standartą.
Užtikriname, kad mūsų atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma
tinkamai įgyvendinant šios LTSA nulinės tolerancijos korupcijai politikos nuostatas.
Mūsų pareiga – kasdieninis LTSA nulinės tolerancijos korupcijai politikos įtvirtinimas,
komunikacija su darbuotojais ir tinkamo elgesio formavimas.

Kiekvieno LTSA darbuotojo pareiga pasirašytinai susipažinti su LTSA
nulinės tolerancijos korupcijai politika ir įsipareigoti laikytis jos nuostatų.

