KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA
VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (TKA) korupcijos prevencijos politika nustato pagrindines
korupcijos prevencijos priemones, taikomas TKA, ir jų įgyvendinimo gaires.
TKA savo veikloje:

LAIKOSI

teisės aktų ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo principų – viešumo ir atvirumo teikiant paslaugas
ir priimant sprendimus, veiklos procedūrų skaidrumo ir aiškumo, naštos verslui mažinimo, turto
tvarkymo skaidrumo, visuomenės ir darbuotojų motyvavimo elgtis sąžiningai ir pranešti apie
korupciją ir kt.

NETOLERUOJA

teisės pažeidimų, įskaitant ir korupcinio pobūdžio – kyšio prašymo, priėmimo, davimo ar leidimo jį
duoti tiesiogiai ar netiesiogiai, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo, įgaliojimų viršijimo, dokumentų
klastojimo, sukčiavimo, neteisėto praturtėjimo ir kt.

ĮGYVENDINA

„nulinę“ dovanų politiką – dovanos, kurios neatitinka tarptautinio protokolo ar tradicijų arba nėra
skirtos reprezentacijai, nepriimamos. Visos gautos dovanos yra įvertinamos ir registruojamos,
nepriklausomai nuo jų vertės.

SUDARO SĄLYGAS

pateikus savo duomenis arba anonimiškai pranešti apie galimą korupciją. Pasitikėjimo linijos
kontaktai skelbiami viešai.

SKIRIA DĖMESĮ

Darbuotojams – TKA siekia, kad įstaigoje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys,
motyvuoja juos elgtis sąžiningai ir pranešti apie pastebėtą korupciją, atlieka darbuotojų
tolerancijos korupcijai nustatymą, prižiūri, kaip vykdomas darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
derinimas, vykdo darbuotojų antikorupcinį švietimą.
Veiklai – atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą korupcijai jautriose įstaigos
veiklos srityse, numato priemones korupcijos rizikos veiksniams šalinti ar mažinti, vykdo kitą
prevencinę veiklą, kuri padeda atpažinti problemas ir jas spręsti.
Teisinei aplinkai – vertina teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu, derina parengtus teisės
aktų projektus su suinteresuotomis įstaigomis, visuomene.

KONSULTUOJA

darbuotojus, kaip išvengti teisės pažeidimų, o nusižengusiems taiko

atsakomybę ir, nustačius

nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoja teisėsaugą.

BENDRADARBIAUJA

su kitais susisiekimo sistemos subjektais korupcijos prevencijos srityje, keičiasi gerąja patirtimi ir
naudinga informacija.

ĮGYVENDINA

Susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą, taip pat TKA korupcijos prevencijos priemonių planą.

Su Korupcijos prevencijos politikos nuostatomis SUSIPAŽĮSTA ir jų LAIKOSI visi TKA darbuotojai.
Už jos įgyvendinimą ir taikymą įstaigoje atsakingas vyriausiasis patarėjas.

