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LTSA darbuotojų toleravo korupcijos apraiškas

2017 metų situacija

53%

Nėra korupcijos prevencijos mechanizmo

Neaiškūs, neskaidrūs procesai

29% Įsitraukusių LTSA darbuotojų



Vadovybės įsitraukimas ir patikimos 
komandos formavimas

Nuolatiniai mokymai, darbuotojų švietimas 
ir aktyvi komunikacija  

TIKSLAI

Antikorupcinės kultūros formavimas 

Procesų optimizavimas

Rizikų valdymas



LTSA atsiranda 
SKAIDRUMO ir 

ANTIKORUPCIJOS srities 
šeimininkas –įsteigiamas 

Prevencijos ir rizikos 
valdymo skyrius.



VADOVYBĖ IR DARBUOTOJAI VIEŠAI ĮSIPAREIGOJA NETOLERUOTI 
NUSIŽENGIMŲ IR APLAIDUMO



PRIVAČIUS INTERESUS DEKLARUOJA VISI LTSA DARBUOTOJAI



DABAR YRA...



Įdiegtos papildomos priemonės, užtikrinančios interesų valdymo mechanizmą

6.3.4. per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbo Administracijoje pradžios užpildyti dokumentų 

valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau  – DVS „Avilys“) parengtą formą „Darbuotojo anketa“ (šablonas R2), 

vadovaujantis Politikos 5 priede pateikta schema. Darbuotojo anketos šablono forma pateikiama Politikos 

3 priede  
Papildyta papunkčiu: 

Nr. 2BE-263, 2018-07-31, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12638 

1. Darbuotojo anketa. Vadovaujantis 0 tolerancijos korupcijai politika...
Lietuvos transporto saugos administracijos 

nulinės tolerancijos korupcijai politikos  

3 priedas 

 
DARBUOTOJO ANKETA 

 

 

1. Jūsų pareigos, vardas ir pavardė: 

 

2. Ar Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau – LTSA arba Administracija) dirba artimais giminystės 

ir (ar) svainystės ryšiais su Jumis susiję asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas? 

 

 

Sutuoktinis, partneris:  

 
Tėvai, įtėviai:  

 
Broliai, seserys:  

 
Sutuoktinio, partnerio tėvai, įtėviai:  

 
Sutuoktinio, partnerio broliai, seserys:  

 
Kiti su Jumis susiję asmenys:  

 
Jūsų brolių, seserų sutuoktiniai, vaikai:  

 
Sutuoktinio, partnerio brolių, seserų 

sutuoktiniai, vaikai: 

 

 

3. Ar LTSA prižiūrimuose / kontroliuojamuose ūkio subjektuose (LTSA nuostatai, 13 p.) dirba artimais 

giminystės ir (ar) svainystės ryšiais su Jumis susiję asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas (nurodykite 

įmonę, svainystės ir / ar giminystės ryšį bei vardą, pavardę)? 

 

 

4. Nurodykite kitus duomenis, aplinkybes, dėl kurių, Jūsų manymu, Jums dirbant LTSA gali kilti interesų 

konfliktas. 

 

 

5. Teisės aktai susipažinti:                   LTSA elgesio kodeksas  

LTSA nulinės tolerancijos korupcijai politika 

 

6. Pasirašydamas (-a) patvirtinu, kad: 

• Su nurodytais teisės aktais susipažinau ir įsipareigoju laikytis jų reikalavimų; 

• Anketoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli 

 

 

Lietuvos transporto saugos administracijos 

nulinės tolerancijos korupcijai politikos  

5 priedas 

 

DARBUOTOJŲ ANKETOS PATEIKIMO PROCESAS 

 
 

 



Lietuvos transporto saugos  

administracijos valstybės tarnautojų ir  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo  

sutartis, elgesio kodekso 

1 priedas 

 
 

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS 

INTERESUS, SĄRAŠAS 

 

 

1. Direktorius. 

2. Direktoriaus pavaduotojai. 

3. Strateginio planavimo skyriaus vedėjas, vyresnieji patarėjai ir patarėjai. 

4. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis. 

5. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, vyresnieji patarėjai ir patarėjai. 

6. Civilinės aviacijos skyriaus vedėjas, vyresnieji patarėjai ir patarėjai. 

7. Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas ir patarėjai. 

8. Transporto veiklos skyriaus vedėjas ir patarėjai. 

9. Jūrų departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

10. Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis. 

11. Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis. 

12. Jūrų departamento Hidrografijos skyriaus vedėjas ir patarėjai. 

13. Paslaugų departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir 

regionų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio) skyrių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis. 

14. Priežiūros departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ir 

regionų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio) skyrių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis. 

15. Administracijos pirkimų komisijos pirmininkai, pirkimų komisijų nariai, asmenys, 

Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir Administracijos 

atliekamose pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia 

(jeigu ji dar nebuvo pateikta) iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios. 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 2BE-303, 2019-10-25, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16984 

Nr. 2BE-422, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28132 

 

6.5.3. tarnautojai, kurie išvardinti šio Kodekso 1 priede, privalo deklaruoti savo privačius interesus 

bei nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo privačių interesų deklaracijos (toliau – 

deklaracija) užpildymo ar patikslinimo apie deklaracijos užpildymą ar patikslinimą elektroniniu paštu 

informuoja savo tiesioginį vadovą, bei Įsakymo, kuriuo patvirtintas šis Kodeksas, 2.1 papunktyje nurodytus 

asmenis.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 2BE-6, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00184 

2. Išlieka įtvirtinta PI deklaravimo pareiga, nustatomas aiškus subjektų ratas.



„Svarbiausias momentas 
diegiant taisykles yra priežiūra, 

kad jų būtų laikomasi. 
Tokia, matyt, žmogaus 

prigimtis - jei yra taisyklės, bet 
jos nėra prižiūrimos, tai 

atvirkščiai - skatina 
nesąžiningumą.“

 
 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS 

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, 

ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO 

 

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. 2BE-234 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos 

taisyklių patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose 

vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir 

savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių 

patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u  Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodeksą (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėją Laurą Baltulienę, jos nesant – Teisės ir rizikų 

valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgitą Volkovą prižiūrėti, ar Lietuvos transporto saugos 

administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), 

deklaruoja privačius interesus, analizuoti deklaracijose pateiktus duomenis ir įpareigoti tarnautojus 

deklaruoti privačius interesus teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 2BE-38, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01809 

 

2.2. Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų pareigūnę Agnę Arlikevičiūtę, 

jos nesant – Teisės ir rizikų valdymo skyriaus patarėją Laurą Baltulienę prižiūrėti, ar tarnautojai užpildė 

pasižadėjimą saugoti asmens duomenis. 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 2BE-6, 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00184 

Nr. 2BE-38, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01809 

3. Įtvirtinta PI deklaracijų priežiūra, numatomi atsakingi asmenys.



Skyrius, pareigos

PI deklaracija 

pateikta

Nauja PI 

deklaracija 

pateikta VP deklaravimas Pastabos

Vadovybė

Genius Lukošius yra yra nereik

Tomas Kolendo yra yra nereik

Justas Rašomavičius yra yra yra

Strateginis skyrius

Julija Viščinienė yra yra nereik

Daiva Vilkelytė yra yra yra

Rūta Rudzevičiūtė yra yra nereik

Laurynas Venčkauskas yra yra yra

Justina Ališauskaitė yra yra yra

Lina Avtuchienė yra popierinė yra ar yra VP?

Vilma Benetienė yra yra yra

Gintarė Jenciūtė yra yra

Teisės ir rizikų valdymo skyrius

Gintarė Rastenė yra yra nereik

Laura Baltulienė yra yra yra

Dainius Lipsevičius yra yra nereik

Marius Laurinėnas yra yra yra

Vaida Ruikienė yra yra nereik

Agnė Giruckaitė yra yra nereik

Rita Rumbaitienė yra yra nereik

Aušra Padagaitė yra yra yra

Aida Stankevičiūtė yra yra nereik

Rimantas Stanevičius yra yra nereik

Radvilė Ragožytė yra yra nereik

Aistė Usevičienė yra yra nereik

2011 - 2012 m.  dirbo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje (buvusi 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Neda Pranskaitytė yra nereik

Ernesta Godlevskaitė yra nereik

Jurgita Volkova yra nereik

4. Įdiegtas PI deklaracijų valdymo įrankis– PID REGISTRAS

200 DARBUOTOJŲ



Lietuvos transporto saugos  

administracijos valstybės tarnautojų ir  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo  

sutartis, elgesio kodekso 

2 priedas  

 

PRANEŠIMO PATEIKIMO APIE NUSIŠALINIMĄ PROCESO SCHEMA 

 
 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. 2BE-422, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28132 

 

LTSA darbuotojai žino, kad:

Pareiga dalyvauti priimant sprendimą + privatus interesas = interesų konfliktas

Lietuvos transporto saugos  

administracijos valstybės tarnautojų ir  

darbuotojų, dirbančių pagal darbo  

sutartis, elgesio kodekso 

6 priedas 

 
PAVYZDINIS GALIMŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ SĄRAŠAS 

 

Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) valstybės tarnautojas ar darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – tarnautojas), privalo nusišalinti nuo visų interesų konfliktą sukeliančių 

klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo etapų, kad ir kaip jie būtų įvardijami (patikrinimas, 

pasitarimas, darbas darbo grupėse, komisijų ar komitetų veikloje, neformali konsultacija, raštų, įsakymų 

rengimas ar vizavimas, atstovavimas, tarpininkavimas ar pan.), o ypač šiais atvejais:  

6.6. Nešališkumo principas, kuriuo vadovaudamiesi tarnautojai privalo: 

6.6.1 nešališkai atlikti savo tarnybines pareigas, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, laikytis 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, o apie iškilusį interesų konfliktą nedelsiant 

informuoti savo tiesioginį vadovą bei Įsakymo, kuriuo patvirtintas Kodeksas, 2.1 papunktyje nurodytus 

asmenis užpildant dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS „Avilys“) parengtą formą 

„Pranešimas apie nusišalinimą“ (šablonas R4), vadovaujantis Kodekso 2 priede pateikta schema.  

Administracijos Teisės ir rizikų valdymo skyriaus tarnautojo motyvuotu siūlymu ir esant tiesioginio vadovo 

pritarimui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną priimamas sprendimas dėl tarnautojo 

nušalinimo / nenušalinimo nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros ar kitų 

pareigų atlikimo užpildant  DVS „Avilys“ parengtą formą „Nušalinimas / Nenušalinimas“ (šablonas R5), 

vadovaujantis Kodekso 3 priede pateikta schema;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 2BE-77, 2019-03-25, paskelbta TAR 2019-03-25, i. k. 2019-04548 

Nr. 2BE-303, 2019-10-25, paskelbta TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16984 

Nr. 2BE-2, 2020-01-02, paskelbta TAR 2020-01-02, i. k. 2020-00030 

Nr. 2BE-422, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-22, i. k. 2020-28132 

5. Įdiegta automatizuota ir supaprastinta nusišalinimo procedūra



6. Registruojami vadovaujančių ir pirkimus vykdančių asmenų susitikimai su išorės subjektais

87

211

92

Siekiame išvengti interesų konflikto Norime užtikrinti administracijos 
vykdomos veiklos skaidrumą



7. Vykdomas LTSA darbuotojų švietimas, ugdomi atsakingi darbuotojai.
- Organizuojami vidiniai ir išoriniai mokymai;
- Organizuojamos patirčių dienos;
- Rengiami naujienlaiškiai, informaciniai pranešimai;
- Rengiamos rekomendacijos.

 

    Sveiki, KOLEGOS, 

 

    Dėl nenumatytų techninių nesklandumų 
šiandien planuoti mokymai buvo atšaukti 
ir perkelti 2019-11-25 d. Mokymų laikas, 

pranešėjai ir temos nesikeičia. Planuojame ir tiesioginį 
mokymų transliavimą (nuorodą persiųsiu prieš 
mokymus el. paštu). 
 

9.30 val. LTSA  IV a. salėje vyks PRVS organizuojami 

mokymai, kuriuos sudarys dvi dalys: 

I dalis - „Privačių interesų deklaravimas, 

aktualijos nuo 2020-01-01 d.  Interesų konfliktai“, mokymus ves, naujoves pristatys 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovė Evelina Matulaitienė ; 

II dalis -  VĮ „Registrų centras“ patirtis diegiant viešųjų ir privačiųjų interesų 
derinimo politiką“, patirtimi pasidalins VĮ „Registrų centras“ atstovas Giedrius Cininas.  
 
       I dalis suplanuota nuo 9.30 iki 11 val.          II dalis suplanuota nuo 11 val. iki 12 val. 
                                                                                       
                                                                                            Iki malonaus!  



KOLEGŲ MINTYS:
„Interesus valdyti reikia ir man tai reiškia – asmeninės naudos neturėjimą.“

„Giliai esu tikras, kad interesus reikia valdyti, nes interesai asmenį “pastato” į tokią situaciją, kurioje jis pagalvos ar vertą priimti vieną ar 
kitą sprendimą, nes visuomenė gali iškelti klausimus į kuriuos nesinorėtų atsakyti.“

„Tai plonytė raudona linija tarp darbo aplinkos, pareigų, sprendimų, įtakos ir asmeninio gyvenimo, galimos naudos dėl darbo aplinkos, pareigų. Manau, kad 
nereikia jų valdyti, o reikia mokinti aiškiai juos suprasti, identifikuoti regimybes, atskirti, jausti atsakomybę. Tai individualus nuolatinis darbas, o kartais ir kova su 
savimi.“

„Viešųjų ir privačių interesų valdymas yra būtinas, tam kad:
- valstybės tarnautojas priimtų nešališkus ir teisingus sprendimus, 

- neturėtų asmeninio suinteresuotumo (naudos), ar įtakos priimant sprendimus.“

“Tikiuosi neatsiras žmogaus, kuris norėtų, kad jo atžvilgiu būtų elgiamasi nesąžiningai, pažeidžiant jo teisėtus interesus. Tiesiog jei nesusimastai apie žalą, 
kuri atsiranda vienam ar kitam asmeniui pažeidžiant viešuosius ir privačius interesus, tai ir nesupranti, kodėl yra kalbama ir reglamentuojami viešieji ir
privatūs interesai. Būtent viešųjų ir privačių interesų valdymas padeda užtikrinti, kad būtų elgiamasi sąžiningai ir nepažeidžiant nė veno asmens teisėtų
interesų.”



LIETUVOS  TRANSPORTO  SAUGOS  ADMINISTRACIJA www.ltsa.lrv.lt

AČIŪ UŽ DĖMESĮ !


