LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2015 M.
ATASKAITA

Priemonė
1. Didinti viešųjų pirkimų elektroniniu būdu
skaičių siekiant užtikrinti skaidrų ir viešą viešųjų
pirkimų vykdymo procesą.

Vykdytojai
Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
valstybės turto valdymo
departamento Valstybės
turto valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius, įstaigos
prie ministerijos, viešosios
įstaigos

Įvykdymo laikas
2015 m. gruodžio 31 d.

Laukiami rezultatai
2015 m. 67 proc. viešųjų
pirkimų atliekama Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės
sistemos
elektroninėmis
priemonėmis.

Rezultatai
Susisiekimo ministerija1 2015 m. apie 67 proc. viešųjų pirkimų (skaičiuojant pagal pirkimų vertę) atliko elektroniniu būdu, t. y. Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CPVIS) priemonėmis ir (ar) elektroninėmis priemonėmis per Centrinę perkančiąją organizaciją.
Lietuvos saugios laivybos administracija2 per ataskaitinius biudžetinius metus vykdė 94,76 proc. elektroninių viešųjų pirkimų. –
Transporto investicijų direkcija3 per 2015 m. atliko 57,77 proc. viešųjų pirkimų CPVIS elektroninėmis priemonėmis.
Valstybinė geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos4 2015 m. CPVIS priemonėmis vykdėė75 proc. viešųjų pirkimų.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 5 2015 m. viešųjų pirkimų CVPIS priemonėmis atliko 56 proc. viešųjų
pirkimų.
2015 m. PKPD taip pat planavo atlikti Rambyno PKP statybos darbų pirkimą CVPIS. Pasirašius sutartį, CVPIS būtų įvykdyta 88 proc. visų
pirkimų, tačiau, Viešųjų pirkimų tarnybai sustabdžius pirkimo procedūras, šis pirkimas 2015 m. negalėjo būti pabaigtas.
Toliau – SM
Toliau– LSLA
3
Toliau – TID
4
Toliau – VGI
5
Toliau – PKPD
1
2

2
Civilinė aviacijos administracija6 2015 m. vykdė tik mažos vertės pirkimus.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos7 CVPIS priemonėmis atliko daugiau kaip 70 proc. viešųjų
pirkimų.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos8 2015 m. 98,4 proc. viešųjų pirkimų atliko CPVIS elektroninėmis
priemonėmis.
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos9 išorinėmis elektroninėmis priemonėmis (CVPIS) vykdė pirkimų,
kurių vertė – 1 806 143 Eur. Šių verčių santykis yra 91,91 proc.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“10 2015 m. 91 proc. viešųjų pirkimų atliko CVPIS elektroninėmis priemonėmis.
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto11 2015 m. elektroninėmis priemonėmis vykdytos viešųjų pirkimų procedūros sudarė 67,37 proc.
visų metų viešųjų pirkimų vertės.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“12 2015 m. atliko 49 proc. pirkimų CVPIS elektroninėmis priemonėmis.
Vertinimas: priemonė įvykdyta iš dalies. Nustatyto rodiklio nepasiekė TID, PKPD, CAA, ASG.
2. Atlikti vykdytų centralizuotų viešųjų
pirkimų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl jų
skatinimo.

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamento
Valstybės turto valdymo ir
viešųjų pirkimų skyrius,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

2015 m. gruodžio 31 d.

Atlikta analizė ir pateikti
pasiūlymai dėl centralizuotų
viešųjų pirkimų skatinimo.

Rezultatai
SM 2015 m. vykdė šiuos centralizuotus pirkimus: transporto priemonių savanoriškojo draudimo ir transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės draudimo, elektros energijos, kanceliarinių prekių, biuro popieriaus, stacionarių kompiuterių, spausdinimo įrangos nuomos ir
priežiūros paslaugų, judriojo ryšio paslaugų, valymo paslaugų, kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugų.
Kadangi perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, nemažą dalį išlaidų patiria atlikdamos viešųjų pirkimų procedūras –
rengdamos pirkimo dokumentus, tikrindamos tiekėjų kvalifikaciją ir vykdydamos kitas viešųjų pirkimų procedūras, norint taupyti laiką, biudžeto
Toliau – CAA
Toliau – IVPK
8
Toliau – LAKD
9
Toliau – VKTI
10
Toliau – PI
11
Toliau – KTTI
12
Toliau – ASG
6
7
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lėšas siūloma pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) arba atlikti pirkimus centralizuotai, kiekvienais metais didinant šių
pirkimų skaičių. Įstaigos prie ministerijos, teikdamos pasiūlymus, išskyrė šias problemas, kurias išsprendus centralizuotų viešųjų pirkimų skaičius
padidėtų:
1. nepakankamas prekių, paslaugų ar darbų asortimentas, tokiu atveju reikiamo pirkimo objekto CPO kataloge tiesiog nėra; reikėtų praplėsti
CPO katalogo galimybes, kurios leistų užtikrinti maksimalų atliekamų viešųjų pirkimų skaičių per CPO, didinti tiekėjų skaičių;
2. ne visuomet CPO asortimento kataloge esančių prekių, paslaugų ar darbų kaina yra mažesnė už lygiaverčių prekių, paslaugų ar darbų,
siūlomų rinkoje, taip pat ir kai perkamas mažesnis kiekis;
3. esamų CPO asortimento kataloge prekių, paslaugų ar darbų techninės charakteristikos neatitinka konkrečių perkančiosios organizacijos
poreikių.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. SM, įstaigos prie ministerijos ir viešosios įstaigos išanalizavo atliekamus centralizuotus viešuosius pirkimus,
pateikė pasiūlymus dėl jų skatinimo. Pasiūlymai bus įvertinti organizuojant viešuosius pirkimus ateityje.
3. Siekiant užtikrinti įstaigų prie ministerijos
ir viešųjų įstaigų viešųjų pirkimų organizavimo
ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę,
reglamentuoti Susisiekimo ministerijos atstovų
(pirkimo objekto žinovų) dalyvavimą įstaigų prie
ministerijos ir viešųjų įstaigų vykdomoje viešųjų
pirkimų (įskaitant ir finansuojamus ES lėšomis)
komisijų veikloje.

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamentas

2015 m. gruodžio 31 d.

Reglamentuotas Susisiekimo
ministerijos atstovų (pirkimo
objekto žinovų) dalyvavimas
įstaigų prie ministerijos, viešųjų
įstaigų
vykdomoje
viešųjų
pirkimų komisijų veikloje.

Rezultatai
SM, vykdydama šią priemonę, į SM rengtus 2014–2020 metų ES investicijų finansinio laikotarpio projektų finansavimo sąlygų aprašus įtraukė
nuostatą, pagal kurią projektų vykdytojams į viešųjų pirkimų komisijas ir pretenzijų nagrinėjimo komisijas stebėtojo teisėmis rekomenduota skirti
SM siūlomus atstovus. Tačiau 06.1.1-TID-V-503 priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo derinimo su Finansų ministerija metu, Finansų
ministerija 2015-10-07 raštu Nr. ((24.39)-5K-1520355)--6K-1507357 pareikalavo atsisakyti šios nuostatos, nurodydama, kad pagal teisės aktus
viešųjų pirkimų priežiūrą vykdo įgyvendinančioji institucija, o ne ministerija. Taip pat Finansų ministerija nurodė, kad, vadovaujantis 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui
taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, turi būti užtikrinamas tinkamas funkcijų atskyrimas
tarp projektų vykdytojų ir kontroliuojančiųjų.
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Vertinimas: priemonė įvykdyta, aprašytos nuostatos buvo reglamentuotos (pvz., susisiekimo ministro 2015-10-22 įsakymas Nr. 3-421(1.5 E),
susisiekimo ministro 2015-09-18 įsakymas Nr. 3-396(1.5 E) ir kt.), dalyje projektų finansavimo sąlygų aprašų šios nuostatos buvo atsisakyta
įvertinus gautą Finansų ministerijos nepritarimą.
4. Tobulinti Susisiekimo ministerijos, įstaigų
prie ministerijos, viešųjų įstaigų viešųjų pirkimų
organizavimo tvarką siekiant viešųjų pirkimų
skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo.

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamentas,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

2015 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėti, išanalizuoti ir
prireikus patobulinti teisės aktai,
reglamentuojantys
viešųjų
pirkimų procedūras.

Rezultatai
SM 2015 metais atnaujino nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudėtį, sudarė naujas ar pakeitė esamas viešųjų pirkimų komisijas atskiriems
pirkimams atlikti, pakeitė pirkimų organizatorius, verčių skaičiuotojus, 2015 m. kovo 13 d. patvirtino viešųjų pirkimų planą, SM kanclerio
potvarkiu pakeitė Viešųjų pirkimų organizavimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje procedūrų vadovą, susisiekimo ministro
įsakymu pakeitė Susisiekimo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
LSLA tobulino šiuos įstaigos vadovo tvirtinamus teisės aktus: LSLA viešųjų supaprastintų pirkimų taisykles, LSLA viešojo pirkimo komisijos
(nuolatinės) darbo reglamentą, Kokybės vadybos sistemos „Viešųjų pirkimų“ proceso procedūras, LSLA mažos vertės pirkimų, atliekamų
gynybos ir saugumo srityje, taisykles, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės LSLA taisykles.
TID 2015 metais TID direktoriaus įsakymais keitė pirkimų iniciatorių, pirkimų iniciatorių pavaduojantį asmenį, viešųjų pirkimų komisijos
narius, taip pat tikslino TID supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
VGI 2015 m. keitė VGI viršininko įsakymu patvirtintas VGI supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.
PKPD tikslino PKPD viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.
CAA direktoriaus įsakymais buvo patvirtinti CAA viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos
aprašas; CAA supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas; CAA supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas. Taip pat
patikslinta CAA viešųjų pirkimų komisijos sudėtis ir jos darbo reglamentas.
IVPK 2015 m. peržiūrėtos ir patobulintos IVPK supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
LAKD patikslintos Prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo organizavimo LAKD taisyklės, dokumentų teikimas Projektų įgyvendinimo skyriui,
Pirkimo objekto nustatymo perkant kelių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) ir kitus statybos darbus taisyklės, LAKD supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklės. Be to, LAKD 2015 m. buvo parengtos pavyzdinės atviro konkurso sąlygos ir supaprastinto atviro konkurso būdu
sąlygos.
VKTI 2015 m. patvirtintos VKTI supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, VKTI prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo, tikslinta VKTI viešųjų pirkimų komisijos sudėtis.
PI patvirtintos naujos Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
KTTI atnaujino direktoriaus įsakymu tvirtinamas Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą.
ASG 2015 m. ASG direktoriaus įsakymu patvirtino VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
tvarkos aprašą .
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Vertinimas: priemonė įvykdyta. Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai peržiūrėti, patobulinti.
5. Stiprinti valstybės įmonių, prižiūrinčių
Lietuvos automobilių kelių 2015 m. gruodžio 31 d.
Užtikrintas teisės aktų viešųjų
valstybinės reikšmės kelius, priežiūrą viešųjų
direkcija prie Susisiekimo
pirkimų srityje laikymasis,
pirkimų srityje ir efektyvinti viešuosius
ministerijos
efektyvesni viešieji pirkimai.
pirkimus.
Rezultatai
LAKD valstybės įmonių, prižiūrinčių valstybinės reikšmės kelius, valdybų siūlymu valstybės įmonės 2015 metais centralizuotai vykdė
viešuosius pirkimus transporto priemonėms ir mechanizmams įsigyti. Centralizuotai įmonės centralizuotai pirko greiderius, automobilius, skirtus
kelių priežiūrai su dviguba kabina iki 3,5 t, taip pat N1 klasės lengvuosius krovininius automobilius. LAKD rekomendavo valstybės įmonėms,
prižiūrinčioms valstybinės reikšmės kelius, vertinti viešųjų pirkimų pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus,
kurie 2015 metais sudarytų ne mažiau kaip 30 proc., o 2016 metais ne mažiau kaip 50 proc. viešųjų pirkimų bendros vertės. 2015 metais taikant
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, buvo perkama druska keliams barstyti, degalai, asfaltbetonis, viešojo fiksuotojo
telefono ryšio paslaugos, automobilių serviso paslaugos. Be to, LAKD valstybės įmonių įstatuose įtvirtino nuostatą, kad įmonių sandoriams dėl
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo, kurių kiekvieno vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur,
būtinas valdybų pritarimas. Praktikoje buvo atvejų, kai įmonė negavo valdybos pritarimo sudaryti sandorį, nes laimėtojo siūloma kaina buvo per
didelė. Taip pat buvo atvejų, kaip įmonei neleista vykdyti pirkimo, kurio atsiperkamumas buvo abejotinas pagal pateiktus įmonės skaičiavimus.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Sustiprintas teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, laikymasis, užtikrinti efektyvesni viešieji
pirkimai.
6. Siekiant užtikrinti geresnį valdymą ir
Susisiekimo
2015 m. gruodžio 31 d.
Patvirtinti
darbuotojų
tinkamą naujai pradėjusių dirbti darbuotojų
ministerijos Personalo
adaptacijos aprašai, užtikrintas
įsitraukimą į įstaigos darbą, geresnį funkcijų
administravimo skyrius,
geresnis įstaigų valdymas.
atlikimą, parengti ir patvirtinti įstaigos
įstaigos prie ministerijos,
darbuotojų adaptacijos aprašus.
viešosios įstaigos
Rezultatai
SM parengė Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, adaptacijos aprašą. Projektas
tobulinamas pagal ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos vadovybės pateiktas pastabas.
LSLA veikia naujų arba po pertraukos į įstaigą grįžtančių darbuotojų adaptacijos sistema, kuri yra įteisinta kokybės vadybos sistemos
„Personalo vadyba“ procedūroje.
TID direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1.3-244 patvirtintas Transporto investicijų direkcijos naujai priimtų ir po pertraukos į
darbą grįžusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos programos aprašas.
VGI darbuotojų adaptacijos aprašas buvo patvirtintas 2013 m. gruodžio 31 d. VGI viršininko įsakymu Nr. V-753. 2015 m. buvo atlikta šio
aprašo praktinio taikymo analizė ir parengtas pirminis jo pakeitimo projektas.
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PKPD darbuotojų adaptacijos proceso aprašas patvirtintas PKPD direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 3-66.
CAA įgyvendinant šią priemonę 2015 m. gruodžio 29 d. CAA direktoriaus įsakymu Nr.17R-18 patvirtinta / aprašyta CAA darbuotojų
adaptacija
IVPK direktoriaus 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. T-91 patvirtintas IVPK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
adaptacijos tvarkos aprašas.
LAKD direktoriaus 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-677 patvirtintas naujas LAKD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, adaptacijos tvarkos aprašas.
VKTI naujai priimtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos tvarkos aprašas patvirtintas VKTI
viršininko 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 27B-62.
PI direktoriaus 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-61 buvo patvirtintas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ darbuotojų adaptacijos tvarkos
aprašas.
KTTI darbuotojų adaptacijos aprašas patvirtintas KTTI direktoriaus 2015 gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 2-109.
ASG direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintas VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ darbuotojų adaptacijos
programos aprašas.
Vertinimas: Priemonė įgyvendinta iš dalies, SM nepatvirtino darbuotojų adaptacijos aprašo. Priemonės vykdymą SM perkelti į 2016 m.
7. Parengti ir pateikti susisiekimo ministrui
tvirtinti Asmenų aptarnavimo Susisiekimo
ministerijoje tvarkos aprašą.

Susisiekimo
ministerijos Informacinių
sistemų ir dokumentų
valdymo skyrius

2015 m. gruodžio 31 d.

Parengtas ir patvirtintas
Asmenų
aptarnavimo
Susisiekimo
ministerijoje
tvarkos aprašas, užtikrintas
geresnis įstaigos valdymas.

Rezultatai
SM Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius parengė Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projektą ir suderino jį su ministerijos administracijos padaliniais. Aprašo projektas
nebuvo pateiktas tvirtinti susisiekimo ministrui, kadangi buvo nuspręsta Aprašo projektą papildyti skundų nagrinėjimo ir administracinių
procedūrų nuostatomis. Tikslinga priemonės vykdymą tęsti 2016 m.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, jos vykdymą perkelti į 2016 m.
8. Parengti Susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija
koordinavimo
komisijos
ir
Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
komisijos darbo reglamentą (-us) ir pateikti
tvirtinti susisiekimo ministrui.

Susisiekimo
ministerijos Teisės skyrius

2015 m. liepos 30 d.

Pavirtintas
Susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo
komisijos
ir
Susisiekimo
ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos

7
darbo reglamentas (-ai). Išsamiai
ir
aiškiai
reglamentuotos
komisijų funkcijos, pareigos ir
atsakomybė.
Rezultatai
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijos darbo reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3309 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos
su korupcija koordinavimo komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo komisijos darbo reglamentas patvirtintas.
9. Peržiūrėti įstaigos valdomą nekilnojamąjį
turtą ir dėl nereikalingo nekilnojamojo turto
teikti siūlymus dėl efektyvaus jo panaudojimo,
jei jis nereikalingas valstybės funkcijoms
įgyvendinti.

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
valstybės turto valdymo
departamentas, įstaigos
prie ministerijos, viešosios
įstaigos

2015 m. spalio 31 d.

Peržiūrėtas įstaigos valdomas
nekilnojamasis turtas ir dėl
nereikalingo nekilnojamojo turto
pateikti
siūlymai
dėl
efektyvesnio jo panaudojimo.

Rezultatai
SM 2015 m. peržiūrėtas įstaigos valdomas nekilnojamasis turtas. Nereikalingo nekilnojamojo turto valstybės funkcijoms įgyvendinti
nenustatyta.
LSLA informavo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 37 „Dėl nekilnojamojo turto
Neringoje, Taikos g. 10A, ir Palangoje, Švyturio g. 14A, perdavimo valstybės įmonei Turto bankui“ nereikalingą nekilnojamąjį turtą perdavė
valstybės įmonei Turto bankui.
TID informavo, kad nevaldo nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, todėl pasiūlymų dėl efektyvaus jo panaudojimo neturi.
VGI, įvertinusi įstaigos valdomą nekilnojamąjį turtą, nustatė, kad jis yra reikalingas VGI funkcijoms įgyvendinti, naudojamas efektyviai.
PKPD, siekdama racionaliai naudoti jos valdomą nekilnojamąjį turtą, 2015 m. sudarė ir atnaujino 11 valstybės ilgalaikio materialiojo turto
nuomos sutarčių (iš jų 5 naujos, 6 pratęstos), sudarė dvi valstybės turto panaudos sutartis dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio turto perdavimo panaudos
pagrindais.
CAA peržiūrėjusi CAA valdomą nekilnojamąjį turtą nereikalingo turto nenustatė.
IVPK informavo, kad nekilnojamojo turto nevaldo, tad pasiūlymų neturi.
LAKD, peržiūrėjusi įstaigos valdomą nekilnojamąjį turtą, informavo, kad nereikalingo nekilnojamojo turto neturi.
VKTI peržiūrėjo įstaigos valdomą nekilnojamąjį turtą ir konstatavo, kad nereikalingo turto VKTI nevaldo.
PI informavo, kad nei nuosavybės, nei patikėjimo teise nevaldo valstybei priklausančio nekilnojamojo turto.
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KTTI peržiūrėjo jos valdomą nekilnojamąjį turtą. Valdomos laisvos administracinės patalpos yra nuomojamos, o ataskaitiniu laikotarpiu
valdyta poilsiavietė Molėtų rajone buvo parduota.
ASG peržiūrėjo savo valdomą nekilnojamąjį turtą ir atitinkamus siūlymus pateikė SM, kuri rengia atitinkamus sprendimus (tarp jų ir siūlymus
Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti reikalingus teisės aktų projektus).
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Įstaigų valdomas nekilnojamasis turtas peržiūrėtas ir įvertintas, priimti reikiami sprendimai dėl efektyvesnio
jo naudojimo.
10. Peržiūrėti įstaigos valdomą kilnojamąjį Susisiekimo ministerijos Ūkio
2015 m. spalio 31 d.
Peržiūrėtas įstaigos valdomas
turtą ir pateikti pasiūlymus dėl efektyvesnio jo
skyrius, Informacinių
kilnojamasis turtas ir pateikti
naudojimo.
sistemų ir dokumentų
pasiūlymai dėl efektyvesnio jo
valdymo skyrius, įstaigos
panaudojimo.
prie ministerijos, viešosios
įstaigos
Rezultatai
SM ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdyti 4 viešieji prekių pardavimo aukcionai, neparduotas kilnojamasis turtas buvo utilizuotas.
LSLA peržiūrėjo valdomą kilnojamąjį turtą, nenaudojamas automobilis buvo parduotas viešajame aukcione.
TID peržiūrėjusi visą turimą kilnojamąjį turtą, nusprendė organizuoti kilnojamojo turto, kuris buvo pripažintas nereikalingu arba netinkamu
naudoti, pardavimą viešo prekių aukciono būdu.
VGI, peržiūrėjo VGI valdomą kilnojamąjį turtą bei gavusi Riešės gimnazijos prašymą, VGI viršininko sprendimu perdavė Riešės gimnazijai
neefektyviai naudojamą tarnybinį automobilį „Opel Zafira“.
PKPD nereikalingą kilnojamąjį turtą – daugiau nei 130 vnt. nurašė ir likvidavo.
CAA informavo, kad metinė turto inventorizacijos komisija peržiūrėjo CAA valdomą kilnojamąjį turtą, nereikalingas ar netinkamas
(negalimas) naudoti CAA kilnojamasis turtas direktoriaus įsakymu buvo nurašytas.
IVPK informavo, kad ataskaitiniu laikotarpiu nereikalingą kilnojamąjį turtą nurašė ir likvidavo. Taip pat pažymėjo, kad vadovaudamasi
Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis iki metų pabaigos planuoja atlikti metinę turto inventorizaciją, tad visas turtas bus
papildomai peržiūrėtas, taip užtikrinant efektyvų jo valdymą ir panaudojimą.
LAKD informavo, kad kilnojamasis turtas (kompiuteriai su visa programine įranga, tarnybiniai automobiliai ir kt.) naudojamas pagal nustatytą
tvarką ir atnaujinamas pagal nustatytus techninius reikalavimus. Nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą LAKD parduoda
vykdydama aukcionus, o gautas lėšas perveda į valstybės biudžetą.
VKTI peržiūrėjo įstaigos valdomą kilnojamąjį turtą, atliko analizę ir nustatė, kad turtas valdomas tinkamai.
PI 2015 m. balandžio mėn. buvo patikrintas įstaigos valdomas kilnojamasis turtas ir nustatyta, kad jis neremontuotinas, negali būti
realizuotas arba perduotas kitoms organizacijoms ir turi būti nurašytas.
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KTTI informavo, kad kasmet vykdo jos valdomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijas bei apžiūras, kurių metu įvertinama turto
būklė ir panaudojimo efektyvumas. Pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti kilnojamas turtas parduodamas organizuojant
viešus prekių aukcionus.
ASG ataskaitiniu laikotarpiu netinkamai naudojamo kilnojamojo turto nenustatė.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Įstaigos peržiūrėjo valdomą kilnojamąjį turtą ir priėmė reikiamus sprendimus dėl jo efektyvesnio naudojimo.
11. <...>
12. Peržiūrėti ir prireikus patobulinti vidaus
tvarką įstaigoje reglamentuojančius teisės aktus
(darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles,
tarnybinių automobilių naudojimo taisykles,
komandiruočių tvarkos, mokymo, apskaitos,
finansų kontrolės, programų vykdymo ir
kontrolės,
ryšio,
informacinių
sistemų,
reprezentacinių lėšų ir kt.).

Susisiekimo
ministerijos Personalo
administravimo skyrius,
Teisės skyrius, Biudžeto ir
valstybės turto valdymo
departamentas, Plėtros ir
tarptautinių ryšių
departamentas, Ūkio
skyrius, Buhalterinės
apskaitos skyrius,
Informacinių sistemų ir
dokumentų valdymo
skyrius, Komunikacijos ir
protokolo skyrius, įstaigos
prie ministerijos, viešosios
įstaigos

2015 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėti
ir
prireikus
patobulinti, atnaujinti vidaus
tvarką reglamentuojantys teisės
aktai, aiškesnės, skaidresnės
procedūros.

Rezultatai
SM peržiūrėjo ir patobulino šiuos vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus: Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų
panaudojimo kontrolės tvarkos aprašą, SM nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, pajamavimo, naudojimo ir nurašymo taisykles,
SM atsargų įsigijimo, pajamavimo, išdavimo ir nurašymo taisykles SM ir jos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos
vadovą, SM buhalterinės apskaitos tvarkos aprašus, Valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms SM tvarkos aprašą; SM
valstybės tarnautojų, darbuotojų ir susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių vadovų skatinimo, pagerbimo ir kitų
asmenų pagerbimo tvarkos aprašą, Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir patikimumo pažymėjimų išdavimo, teisės dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir supažindinimo su įslaptintos informacijos
apsaugos reikalavimais tvarkos aprašą, taip pat teisės aktus, susijusius su specialiųjų atašė veiklos reglamentavimu (ES reikalų koordinavimo SM
tvarkos aprašą, SM specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse nuostatus, SM specialiųjų atašė Lietuvos nuolatinėje
atstovybėje ES nuostatus); ir teisės aktus, susijusius su ryšių ir informacinių sistemų naudojimu, ir valdymu ( SM informacinių sistemų duomenų
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saugos nuostatus, Tarnybinio judriojo telefono ryšio limitus, Judriojo plačiajuosčio ryšio limitus, taip pat parengti šių teisės aktų projektai: SM
informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, SM informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas, SM
informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės, SM informacinių sistemų kopijų darymo, saugojimo ir atkūrimo iš kopijų taisyklės),
taip pat tikslintos Vidaus tvarkos taisyklės, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentas bei SM patalpų ir teritorijos kontrolės taisyklės,
Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose taisyklės.
LSLA 2015 m. tikslino LSLA darbo reglamentą.
TID 2015 m. nauja redakcija išdėstyta: Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, TID tarnybinių komandiruočių organizavimo,
įforminimo ir atsiskaitymo taisyklės; atlikti 2 TID apskaitos vadovo pakeitimai; pakeista: TID finansų kontrolės taisyklės, TID informacinės
sistemos duomenų saugos nuostatai, TID informacinių technologijų įrangos ir informacijos saugos valdymo dokumentų aprašas; patvirtintas
naujas Valstybės biudžeto programoms vykdyti TID skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas.
VGI 2015 m. pakeistos VGI vidaus tvarkos taisyklės; priimtas įsakymas „Dėl telefonu suteiktų konsultacijų kokybės vertinimo“, kuriuo
pavedama atsakingiems asmenims ne rečiau kaip kas ketvirtį įvertinti ne mažiau nei 20 pirmo lygio konsultacijų ir ne mažiau nei 10 antro lygio
konsultacijų, ir prireikus parengti telefonu teikiamų konsultacijų kokybės gerinimo planą. Taip pat patvirtinta VGI darbuotojų tarnybinės veiklos,
kai ji atliekama kitoje nei nuolatinėje tarnybinės veiklos vietoje tvarka; atnaujintas VGI teikiamų administracinių paslaugų ir kitų procesų audito
planas; patvirtintas VGI veiklos tobulinimo priemonių planas; pakeistas Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų
panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas; priimtas įsakymas „Dėl VGI buhalterinės apskaitos tvarkymo“; priimtas VGI veiklos koordinavimo
poilsio ir švenčių dienomis“ – patvirtintas 2015 m. III ketvirčio budėjimų poilsio ir švenčių dienomis būnant judriojo ryšio zonoje grafikas;
pripažinta netekusia galios VGI tarnybinės aprangos dėvėjimo ir apskaitos tvarka.
PKPD peržiūrėti ir patobulinti šie teisės aktai: PKPD tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, PKPD viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, PKPD informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, PKPD teritorinio kompiuterių tinklo
aparatinės ir programinės įrangos įrengimo planas, PKPD vidaus tvarkos taisyklės, PKPD tarnybinių komandiruočių rengimo, įforminimo ir
atsiskaitymo taisyklės, PKPD judriojo ryšio naudojimo tvarkos aprašas, PKPD Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
skatinimo, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašas, PKPD inventorizacijos taisyklės, Komandiruojamo darbuotojo asmeninio
automobilio naudojimo komandiruotės tikslais išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas, PKPD finansų kontrolės taisyklės, PKPD informacinės
sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Valstybės biudžeto programai vykdyti skirtų biudžeto lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas,
PKPD apskaitos politika, PKPD informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, PKPD informacinės sistemos
veiklos tęstinumo valdymo planas, Asmens duomenų tvarkymo PKPD taisyklės.
CAA priimti nauji arba pakeisti šie teisės aktai: Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarka, įsakymas „Dėl
kibernetinio saugumo organizavimo ir užtikrinimo CAA“, direktoriaus įsakymas „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo, jų aptarnavimo ir
konsultavimo CAA“, CAA kompiuterių programų naudojimo tvarkos aprašas, direktoriaus įsakymas „Dėl gyvenamojo ploto nuomos normos,
vykstantiems į tarnybines komandiruotes Lietuvoje, nustatymo“, Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų biudžeto lėšų panaudojimo
kontrolės tvarkos aprašas.
IVPK teisės aktai, kurie buvo pakeisti: IVPK darbo reglamentas; IVPK apskaitos politika; IVPK apskaitos vadovas; IVPK valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių komandiruočių rengimo, įforminimo ir atsiskaitymo taisyklės; IVPK valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, motyvavimo ir skatinimo tvarkos; IVPK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
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mokymo organizavimo tvarkos aprašas, nustatyti IVPK prioritetiniai valstybės tarnautojų mokymo tikslai ir prioritetinės valstybės tarnautojų mokymo
grupės; Pareigų, kurias einant IVPK suteikiama teisė naudotis tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant
prisijungimą prie interneto, paslaugomis, sąrašas, išlaidų, skiriamų ryšio paslaugų sąskaitoms apmokėti mėnesio ir metų limitai; IVPK veiklos
planavimo taisyklės; IVPK vidaus tvarkos taisyklės; Valstybės biudžeto programai „Informacinės visuomenės plėtra“ vykdyti skirtų biudžeto
lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas, IVPK teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas; Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos nuostatai.
LAKD pakeitė šiuos teisės aktus: įsakymą „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų“; įsakymą „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms
limitų“, LAKD tarnybinių lengvųjų ir kitų automobilių naudojimo taisykles, LAKD vidaus tvarkos taisykles, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo LAKD taisykles, LAKD tarnybinių komandiruočių planavimo, rengimo, įforminimo ir atsiskaitymo taisykles, LAKD valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo organizavimo tvarkos aprašą, LAKD darbo reglamentą, LAKD finansų kontrolės
taisykles.
VKTI pakeisti šie teisės aktai: Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų draudimo taisyklės; VKTI valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas, VKTI informacinių sistemų pokyčių ir vystymo aprašas; VKTI informacinių sistemų naudotojų
administravimo taisyklės.
PI pakeistos PI lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, PI supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtinti nauji ilgalaikio turto
apskaitos, nusidėvėjimo normatyvai, patvirtintas Keitimosi informacija apie ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją PI tvarkos aprašas,
patvirtintas PI pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas, patvirtinta PI antikorupcinė programa.
KTTI 2015 m. pakeitė Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, Darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, KTTI darbo tvarkos taisykles, pakeitė
nuolatinės Viešojo pirkimo komisijos darbo sudėtį ir jos darbo reglamentą.
ASG pakeistas ASG strateginio veiklos planavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, parengta korupcijos prevencijos programa.
Vertinimas. priemonė įvykdyta. Įstaigos atnaujino (priėmė naujus) vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus.
13. Peržiūrėti ir patobulinti Susisiekimo
ministerijos, įstaigų prie ministerijos, viešųjų
įstaigų teisės aktus, reglamentuojančius asmens
duomenų apsaugą.

Rezultatai

Susisiekimo
ministerijos Informacinių
sistemų ir dokumentų
valdymo skyrius,
Personalo administravimo
skyrius,
Buhalterinės apskaitos
skyrius, Ūkio skyrius,
įstaigos prie ministerijos ir
viešosios įstaigos

2015 m. gruodžio 31 d.

Parengti ir patvirtinti reikiami
teisės aktai, užtikrinta geresnė
asmens duomenų apsauga.
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SM parengė Asmens duomenų tvarkymo SM eksploatuojamose informacinėse sistemose ir tvarkomose susistemintose rinkmenose taisykles
ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos eksploatuojamose
informacinėse sistemose ir tvarkomose susistemintose rinkmenose tvarkos aprašą, kurie patvirtinti susisiekimo ministro 2015 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 3-280, ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai pateikė asmens duomenų apsaugos priemonių aprašą ir pranešimus apie asmens
duomenų tvarkymą automatiniu būdu.
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. 2R-6052 (9.1-1.) SM pateikti pranešimai apie asmens
duomenų tvarkymą automatiniu būdu užregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registro duomenų bazėje.
LSLA peržiūrėjo įsakymus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą: Asmens duomenų tvarkymo LSLA taisykles, įgaliojimus tvarkyti
asmens duomenis.
TID atliko teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, apžvalgą. TID informacinių technologijų įrangos ir informacijos saugos
valdymo dokumentų apraše, patvirtintame TID direktoriaus 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1.3-80 (kuris reglamentuoja TID informacinių
technologijų infrastruktūros valdymą ir apibrėžia informacijos saugos valdymo politikos pagrindines nuostatas), numatyta, kad šis aprašas
atnaujinamas ne rečiau kaip kas dveji metai.
VGI viršininko 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-177 nauja redakcija buvo išdėstytos VGI asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Šios
taisyklės suderintos su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
Taip pat buvo parengti VGI valdomos ir tvarkomos Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos (VGI IS) saugaus
elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių pakeitimai, kad atitiktų 3-iąjį asmens duomenų saugos lygį pagal Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos reikalavimus.
PKPD parengtos Asmens duomenų tvarkymo PKPD taisyklės patvirtintos PKPD direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3-82.
CAA, įgyvendindama šią priemonę, 2015 m. birželio 2 d. CAA direktoriaus įsakymu Nr.4R-101 patvirtino duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo tvarką.
IVPK direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 24 d įsakymu Nr. T-221 pakeisti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau –
VIISP) nuostatai ir papildyti nuostata dėl asmens duomenų saugos užtikrinimo vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus patvirtintomis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėmis ir nuostata dėl
VIISP naudotojų, tvarkančių asmens duomenis, įpareigojimo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši
pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
LAKD Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas patvirtintas LAKD 2015 m. birželio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-171.
VKTI 2015 m. buvo sudaryta Asmens duomenų teisinės apsaugos VKTI koordinavimo darbo grupė, VKTI viršininko 2015 m. gegužės 19
d. įsakymu Nr. 2B-102 patvirtintas Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VKTI tvarkos aprašas, VKTI viršininko 2015 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. 2B-135 patvirtintas Vaizdo stebėjimo priemonių įrengimo ir duomenų tvarkymo tvarkos aprašas.
PI Viešosios įstaigos direktoriaus 2015-12-28 įsakymu Nr. V-62 buvo patvirtintos Gairės dėl naudotojų sutikimo, kad bus naudojami slapukai
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje.
KTTI parengtos Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto asmens duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Įstaigos direktoriaus
2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 2-111.
ASG direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-106 parengta asmens duomenų viešinimo „VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
tvarka.
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Vertinimas: priemonė įvykdyta, parengti ar patobulinti teisės aktai, užtikrinantys geresnę asmens duomenų apsaugą.
14. Atlikti veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir pateikti rekomenduojamas
korupcijos prevencijos priemones valstybės
įstaigoms, atsakingoms už jų įgyvendinimą
minėtoje srityje:
14.1. pasirinkti sritis korupcijos pasireiškimo
tikimybei nustatyti;
14.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę Susisiekimo ministerijoje;

Susisiekimo
ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo
komisija, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos

Susisiekimo
ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo
komisija
Įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos

2015 m. liepos 20 d.

Nustatyta įstaigos veiklos
sritis, kurioje egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, ir, atsižvelgiant į
išvadas, pateiktos korupcijos
prevencijos priemonės.

2015 m. rugpjūčio 31 d.

14.3. įstaigos prie ministerijos ir viešosios
2015 m. rugsėjo 18 d.
įstaigos pateikia informaciją Susisiekimo
ministerijai apie jų įstaigose atliktą korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą;
14.4. surašyti motyvuotą išvadą ir, pritarus
Susisiekimo
2015 m. spalio 16 d.
susisiekimo ministrui, pateikti Specialiųjų
ministerijos Teisės skyrius
tyrimų tarnybai.
Rezultatai
Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė SM, įstaigose prie ministerijos ir viešosiose įstaigose atlikta. Informacija Specialiųjų tyrimų
tarnybai pateikta 2015 m. spalio 29 d. raštu Nr. 2-4177 (20) ir paskelbta ministerijos interneto svetainėje. Pateikti siūlymai dėl priemonių, galimai
mažinsiančių korupcijos atsiradimo riziką.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta, pateiktos korupcijos prevencijos priemonės.
15. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų
pakeitimo projektus pagal 2014 m. atliktą
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą:

Susisiekimo
ministerijos Kelių
transporto ir civilinės
aviacijos politikos
departamentas, Vandens ir

2015 m. lapkričio 30 d.

Įgyvendintos
korupcijos
prevencijos priemonės, skaidriau
reglamentuotos
procedūros
šiuose teisės aktuose: Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2001 m. balandžio 9 d.
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geležinkelių transporto
politikos departamentas

įsakyme
Nr. 110 ,,Dėl Mokymo įstaigų,
suteikiančių asmenims teorinį ir
praktinį pasirengimą, būtiną
jūrinio
laipsnio
diplomui,
kvalifikacijos liudijimui ar jų
patvirtinimui gauti, akreditavimo
nuostatų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2012 m. liepos 27 d.
įsakyme
Nr. 3-501 ,,Dėl Mokymo įstaigų,
rengiančių vidaus vandenų
transporto
specialistus
ir
motorinių pramoginių laivų
laivavedžius,
akreditavimo
nuostatų patvirtinimo“; Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2002 m. lapkričio 25 d.
įsakyme Nr. 3-547 „Dėl
mokymo
įstaigos
atitikties
vertinimo ir teisės mokyti
asmenis,
susijusius
su
pavojingųjų krovinių vežimu,
suteikimo,
tikslinimo,
sustabdymo,
atnaujinimo,
panaikinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d.
įsakyme Nr. 3-434 „Dėl
Mokymo įstaigų, rengiančių ir
perkvalifikuojančių
civilinės
aviacijos
specialistus,
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akreditavimo
patvirtinimo“ .

nuostatų

Rezultatai
Parengti ir patvirtinti šie teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3-427(1.5 E) ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2001 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui,
kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-503(1.5 E) ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių
pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“‘
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 3-426(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių
vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3434 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas parengtas, derinamas su Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniais.
Vertinimas: priemonė įvykdyta iš dalies. Tikslinga 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-434 rengimo eigą toliau kontroliuoti
ministerijos dokumentų valdymo sistemoje AVILYS.
16.
Siekiant
sudaryti
sąlygas
Valstybinė kelių
2015 m. gruodžio 31 d.
2015 m. bent 35 proc. tikrintų
kontroliuojamiems ūkio subjektams gauti
transporto inspekcija,
ūkio subjektų buvo prieš
konsultacijas pagal įstaigų kompetenciją jiems
Valstybinė geležinkelio
tikrinant konsultuoti.
rūpimais
klausimais,
sudaryti
sąlygas
inspekcija prie
kontroliuojamiems ūkio subjektams gauti
Susisiekimo ministerijos,
informaciją ir užtikrinti tinkamą teisės aktų
Civilinės aviacijos
vykdymą, didinti konsultuotų ūkio subjektų
administracija, Lietuvos
viešojo administravimo subjektų kompetencijos
saugios laivybos
klausimais skaičių.
administracija
Rezultatai
LSLA 2015 m. 38 proc. tikrintų ūkio subjektų buvo prieš tikrinant konsultuoti.
VGI 2015 m. buvo atlikti 78 planiniai ūkio subjektų patikrinimai. Visi (100 %) ūkio subjektų prieš patikrinimus buvo konsultuoti pateikiant
nustatytos formos klausimynus arba pranešime apie patikrinimą pateikiant detalią informaciją, kas bus tikrinama, abiem atvejais nurodant
kontaktinius asmenis dėl galimybės konsultuotis.
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CAA direktoriaus 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.4R-185 „Dėl kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo“ CAA
skyrių vedėjai buvo įpareigoti didinti konsultuotų ūkio subjektų viešojo administravimo subjektų kompetencijos klausimais skaičių. 2015 m.
prieš tikrinant buvo konsultuota 55,3 proc. ūkio subjektų.
VKTI siekdama užtikrinti vienodą ir kokybišką VKTI kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą ir reikalavimų laikymąsi,
informaciją ir konsultacijas teikia naudodama informavimo ir konsultavimo įrangą. Ši įranga suteikia galimybę administruoti telefonu gaunamus
skambučius ir konsultavimo el. paštu gaunamus elektroninius paklausimus, juos įvairiapusiškai analizuoti ir saugoti informaciją.
2015 m. 42 proc. tikrintų ūkio subjektų buvo prieš tikrinant konsultuoti ir teikiama metodinė pagalba.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Nustatytas rodiklis buvo viršytas.
17. Nustatyti tolerancijos korupcijai indeksą:
17.1. parengti klausimyną tolerancijos
korupcijai indeksui nustatyti;

Susisiekimo
ministerijos Teisės skyrius

2015 m. gruodžio 31 d.

Parengtas klausimynas ir
nustatytas tolerancijos korupcijai
indeksas, prireikus suformuoti
pasiūlymai dėl nustatyto indekso
mažinimo.

Rezultatai
Klausimynas tolerancijos korupcijai indeksui nustatyti parengtas ir darbo tvarka suderintas su Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Vertinimas: priemonė įvykdyta – parengtas klausimynas.
18. Parengti rekomendacijas įstaigoms prie
Susisiekimo
2015 m. rugsėjo 30 d.
Lengviau
prieinama
ministerijos ir viešosioms įstaigoms dėl vienodos
ministerijos Teisės
informacija,
suvienodinta
informacijos,
susijusios
su
korupcijos
skyrius, Komunikacijos ir
teikimo forma.
prevencija,
skelbimo
įstaigos
interneto
protokolo skyrius
svetainėje.
Rezultatai
SM 2015 m. spalio 9 d. raštu Nr. 2-3898(20) pateikė rekomendacijas įstaigoms prie ministerijos ir viešosioms įstaigoms dėl vienodos
informacijos, susijusios su korupcijos prevencija, skelbimo įstaigų interneto svetainėse. Rekomenduota visą informaciją (atitinkamus dokumentus
– .pdf formatu), susijusią su korupcijos prevencija, skelbti įstaigos interneto svetainės skyriaus „Veikla“ srityje „Korupcijos prevencija“. Minėtoje
skiltyje siūlyta skelbti: darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, kontaktus, informaciją apie įstaigoje atliekamą
korupcijos tikimybės nustatymą ir rizikos analizę, teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją ir kontrolę, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programą (toliau – SM programa) ir jos įgyvendinimo priemonių planą, įstaigos
kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą (jeigu patvirtinta), aktualią informaciją apie SM programos įgyvendinimo
priemonių plane ir įstaigos kovos su korupcija programos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, atskirą pranešimų
kanalą, t. y. įstaigoje įsteigtus pranešimų priėmimo būdus, sudarančius sąlygas pranešti apie įstaigoje pastebėtus korupcijos atvejus, nuorodas į
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korupcijos prevenciją vykdančių įstaigų interneto svetaines, įstaigos ir (arba) Specialiųjų tyrimų tarnybos kontaktus (telefono numerius,
elektroninio pašto adresus ar kt.), aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie korupcijos prevenciją – planuojamus renginius, vykdytas akcijas
ir kt., pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas (įstaigos / įmonės pavadinimas, struktūrinis padalinys, kuriam priskirtina pareigybė,
pareigybės pavadinimas, į šias pareigas paskirto asmens vardas ir pavardė ir prašymo dėl šio asmens pateikimo Specialiųjų tyrimų tarnybai data),
sąrašą.
Vertinimas: priemonė įvykdyta, rekomendacijos parengtas, jas įgyvendinus tapo lengviau prieinama informacija, suvienodinta jos teikimo
forma.
19.
Rengti
pranešimus
žiniasklaidos
Susisiekimo
2015 m. gruodžio 31 d.
Parengti ne mažiau kaip 5
priemonėms apie Susisiekimo ministerijos ir jos
ministerijos
pranešimai,
visuomenė
reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos
Komunikacijos ir
informuojama apie Susisiekimo
su korupcija srityje.
protokolo skyrius, įstaigos
ministerijos ir įstaigų prie
prie ministerijos, viešosios
ministerijos, viešųjų įstaigų
įstaigos
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
korupciją.
Rezultatai
SM Komunikacijos ir protokolo skyrius 2015 m. parengė ir paskelbė penkis informacinius pranešimus antikorupcijos tema: 2015-10-14
„Susisiekimo ministerijai – aukštas „Transparency International“ įvertinimas“, 2015-10-14 „Pirmoji vieta kovoje prieš korupciją“, 2015-11-18
„Susisiekimo ministerijoje įvertintos veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos“, 2015-12-15 „Šalies gyventojai vis geriau vertina Susisiekimo
ministerijos veiklos skaidrumą“, 2015-12-15 „Susisiekimo ministerijos veiklos skaidrumas vertinamas vis geriau“.
LSLA buvo paskelbta viena žinutė Administracijos interneto svetainėje apie korupcijos prevencijos mokymus LSLA.
TID 2015 m. nerengė pranešimų žiniasklaidos priemonėms apie TID veiklą kovos su korupcija srityje.
VGI 2015 m. parengė ir savo interneto svetainėje paskelbė pranešimus šiomis temomis: 1) „2015 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės VGI
nėra“; 2) „VGI siekia visas paslaugas teikti elektroninėje erdvėje“; 3) „Visuomenė pasitiki VGI 4) „100 proc. patikrinimų atliekama naudojant
kontrolinius klausimynus“; 5) „Mokymai „Kova su korupcija“.
Taip pat, vykdydama projektus, finansuojamus ES lėšomis, VGI atliko projekto „Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų
elektroninių paslaugų sukūrimas“ viešinimą interneto portale TV3.lt – paskelbti 2 straipsniai.
PKPD informavo, kad 2015 m. rengė pranešimus spaudai dėl informacijos, susijusios su PKPD veikla, viešinimo. Informacija, susijusi su
PKPD veikla kovos su korupcija srityje, skelbta PKPD interneto svetainėje, Eilių valdymo informacinėje sistemoje.
CAA atsižvelgusi į tai, kad per 2015 m. negavo jokio pranešimo apie korupcines veiklas, specialių pranešimų žiniasklaidos priemonėms
neteikė. CAA apie savo veiklą bei vykdomas programas kas mėnesį skelbia žurnale „Aviacijos pasaulis“.
IVPK interneto svetainėje www.ivpk.lt nuolat skelbiama informacija apie IVPK veiklą kovos su korupcija srityje.
LAKD veiklos skaidrumas ir atvirumas visuomenei buvo nuolat pabrėžiamas LAKD vadovų ir atsakingų darbuotojų pasisakymuose, jų
interviu per įvairias radijo stotis ir televizijas. LAKD 2015 metais, esant būtinybei, tiek žiniasklaidos priemonėse, tiek LAKD interneto svetainėje
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informavo visuomenę apie veiklą, nukreiptą prieš korupciją. Atskirai išskirtini: LAKD interneto svetainėje išplatintas LAKD pareiškimas:
„LAKD sveikina, palaiko ir prisijungia prie pilietinės iniciatyvos „Šioje šalyje nėra vietos „šešėliui“. LAKD ragina savo darbuotojus ir visus,
kurie naudojasi automobilių keliais, elgtis dorai ir ūkiškai, ir daryti tai ne deklaratyviai, o „gyvai“ – dirbti profesionaliai, keliais naudotis
atsakingai, o finansinę duoklę valstybei mokėti kaip ir dera padoriam piliečiui. Kiekvienas nuo valstybės nusuktas euras – nesumokėti mokesčiai
ar nelegalių degalų naudojimas – kerta atgalios, nes valstybiniai Lietuvos keliai yra prižiūrimi, rekonstruojami ir tiesiami naudojant visų kelio
„klientų“ pinigus. Kuo daugiau „šešėlio“ – tuo daugiau nesutvarkytų kelių, tuo mažiau saugumo. Mes, kelininkai, jungiamės prie iniciatyvos
„Šioje šalyje nėra vietos „šešėliui“ ir raginame tai padaryti kitas įmones ir organizacijas.“, – naujo LAKD direktoriaus Egidijaus Skrodenio
interviu žurnalui „Veidas“ apie LAKD pertvarką.
VKTI parengti 2 pranešimai VKTI interneto svetainėje, kuriais visuomenė informuojama apie vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją, t. y.
antikorupcines iniciatyvas, korupcijos pasireiškimo atvejus, vidaus kontrolės sistemos ir vidaus darbo tvarkos sugriežtinimą (2015-03-20 ir 201504-02). Daugiau informacijos skelbti nebuvo poreikio.
PI interneto tinklalapyje 2015 m. buvo išplatintas pranešimas, skatinantis tiekėjus apsilankyti „Viešųjų pirkimų“ skiltyje, siekiant tinkamai
informuoti visuomenę ir sumažinti prielaidas atsirasti korupcijai.
KTTI 2015 m. pranešimų žiniasklaidos priemonėms nerengė.
ASG informavo, kad priemonę įvykdė. Paskelbta informacija apie VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ atliekamą korupcijos tikimybės
nustatymą, aktuali informacija apie SM programos ir jos įgyvendinimo priemonių plane ir įstaigos kovos su korupcija programos priemonių plane
numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, nuolat atnaujinama informacija apie korupcijos prevenciją – planuojami renginiai, vykdytos akcijos
ir kt.
Vertinimas: priemonė įvykdyta iš dalies. Ne visos įstaigos teisingai suprato, kaip tinkamai įvykdyti priemonę. Priemonę tikslinga tęsti
2016 m.
20. Interneto svetainėje skelbti informaciją
Susisiekimo
Nuolat
Visuomenė
nuolat
apie įstaigos vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
ministerijos Teisės
informuojama apie Susisiekimo
korupciją (kovos su korupcija programą, jos
skyrius, įstaigos prie
ministerijos ir įstaigų prie
įgyvendinimo ataskaitą, asmenų, dirbančių
ministerijos, viešosios
ministerijos, viešųjų įstaigų
korupcijos prevencijos srityje, kontaktinę
įstaigos
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
informaciją ir kt.).
korupciją.
Rezultatai
SM 2015 m. papildomai pradėjo skelbti asmenų, dirbančių su korupcija sąrašus, pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti
rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas, sukūrė pranešimų kanalą pranešti apie korupcijos
atvejus.
LSLA interneto svetainėje srityje „Korupcijos prevencija“ šiais metais buvo paskelbta: Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programa ir priemonių planas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir programos
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įgyvendinimo 2015–2016 metų priemonių planas, LSLA kovos su korupcija programos pakeitimas ir 2015–2016 metų priemonių
planas, informacija apie LSLA kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą 2014 metais, nuorodos į korupcijos
prevenciją vykdančių įstaigų interneto svetaines, LSLA darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kontaktai, pareigybių, į kurias
prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybą pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas.
TID interneto svetainėje www.tid.lt sukurta speciali skiltis, skirta skelbti informacijai apie institucijos vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
korupciją. Šioje skiltyje paskelbta informacija apie 2015 metais atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, teisės aktai,
reglamentuojantys korupcijos prevenciją, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir
jos įgyvendinimo 2015–2016 metų priemonių planas, TID kovos su korupcija 2015–2016 metų priemonių planas, suvestinė informacija apie
2014 metų kovos su korupcija plano įgyvendinimą, pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų
tyrimų tarnybai pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas, TID darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę,
kontaktai, pranešimų kanalas pranešti apie galimus korupcijos atvejus.
VGI interneto svetainėje www.vgi.lt skyrelyje „Korupcijos prevencija“ yra skelbiama informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą, nukreiptą
prieš korupciją: bendra informacija apie korupcijos prevenciją; Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos; būdai pranešti
apie pastebėtus korupcijos atvejus VGI; Kovos su korupcija programa; darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę; pareigybių, į
kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai; informacija apie įstaigoje atliekamą korupcijos
tikimybės nustatymą ir rizikos analizę; informacija apie SM programos įgyvendinimo priemonių plane ir įstaigos kovos su korupcija programos
priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatai; kita aktuali informacija.
PKPD interneto svetainėje skelbiama ši informacija apie PKPD vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją: Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos; korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas PKPD 2014 m. rugsėjo – 2015 m. rugpjūčio laikotarpiu; už korupcijos prevenciją ir kontrolę PKPD atsakingas
asmuo; kontaktinė informacija pranešimams apie korupcijos atvejus.
CAA, įvertinusi SM pateiktas rekomendacijas, atnaujino informaciją, skelbiamą CAA interneto svetainėje, skiltyje Korupcijos prevencija.
Interneto svetainėje skelbia informaciją apie teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją, Kovos su korupcija programą ir jos
priemonių planą, CAA kontaktus pranešti apie korupcijos atvejus ir kt.
IVPK interneto svetainėje www.ivpk.lt yra sukurta skiltis „Korupcijos prevencija“, kurioje yra paskelbta IVPK kovos su korupcija programa,
antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planai, IVPK antikorupcinės programos vykdymo ataskaitos, kontaktai, kuriais galima
pranešti (anonimiškai) apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus IVPK darbuotojų pažeidimus, sudėtos nuorodos į
svarbiausių korupcijos prevenciją vykdančių institucijų interneto svetaines, kuriose yra priemonės, skirtos pranešti apie korupcinio pobūdžio
veikas ar pažeidimus.
LAKD interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ paskelbtas atskiras pranešimų kanalas, per kurį visuomenei suteikiama galimybė
apie pažeidimus ir neteisėtus LAKD darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu antikorupcija@lakd.lt. LAKD informavo, kad interneto
svetainės skiltis „Korupcijos prevencija“ atnaujinta 2015 m. lapkričio 30 d. pagal SM pateiktas rekomendacijas.
VKTI informavo, kad interneto svetainėje skelbiama informacija apie vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją, 2015 m. papildyta,
atsižvelgiant į SM pateiktas rekomendacijas. Skelbiama informacija apie asmenis, dirbančius korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje,
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pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Korupcijos prevencijos įstatymo
9 straipsnį, sąrašą, teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją ir kontrolę ir kt.
PI interneto tinklalapyje yra skelbiama informacija apie įstaigos vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją: pranešimų kanalas pranešti apie
korupcinius atvejus, darbuotojų, dirbančių korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje, kontaktai, informacija apie atliktą korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą, teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupciją ir korupcijos prevencija ir kt.
KTTI pagal SM pateiktas rekomendacijas atnaujino informacija apie įstaigos vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją. Skelbiama
informacija apie darbuotojus, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, teisės aktus,
reglamentuojančius korupcijos prevenciją ir kontrolę ir kt.
ASG įvertino SM pateiktas rekomendacijas ir interneto svetainėje skelbia šią informaciją, susijusią su korupcijos prevencija – darbuotojų,
dirbančių korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje, kontaktus, informaciją apie atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybę, informaciją apie Kovos
su korupcija programos vykdymą ir kt.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. SM, įstaigos prie ministerijos ir viešosios įstaigos skelbia aktualią informaciją apie korupcijos prevenciją ir
ją atnaujina.
21. <...>
22. <...>
23. <...>
24. Įvertinti įstaigų prie ministerijos, viešųjų
2015 m. pateikti ne mažiau
įstaigų teikiamas elektronines paslaugas ir
kaip
penki
siūlymai,
pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir plėtros:
patobulintos
elektroninės
24.1. pateikti Susisiekimo ministerijai ir
Įstaigos prie
2015 m. rugsėjo 30 d.
paslaugos.
Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
ministerijos, viešosios
Susisiekimo ministerijos informaciją apie
įstaigos
teikiamas elektronines paslaugas ir pasiūlymus
dėl jų tobulinimo, tolesnės plėtros;
24.2. įvertinti pateiktą informaciją, pateikti
Informacinės
2015 m. gruodžio 31 d.
pasiūlymus
dėl
elektroninių
paslaugų
visuomenės politikos
tobulinimo.
departamentas,
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas prie
Susisiekimo ministerijos
Rezultatai
Įstaigos prie ministerijos ir viešosios įstaigos pagal kompetenciją pateikė IVPK ir SM informaciją – nustatytos formos užpildytus klausimynus
dėl elektroninių paslaugų kokybės vertinimo.
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Išanalizavus pateiktą informaciją išskirtini tokie pagrindiniai pasiūlymai:
1. El. paslaugose siekti panaudoti bendrojo naudojimo informacinių technologijų sprendimus (šiuo aspektu tobulintinos 26 el. paslaugos);
2. Siekti įgyvendinti visus el. paslaugos tinkamumo naudotojams reikalavimus (šiuo aspektu tobulintina 10 el. paslaugų);
3. Užtikrinti visų reikalingų dokumentų ir duomenų iš kitų institucijų gavimą el. būdu (šiuo aspektų tobulintinos 5 el. paslaugos);
4. Teikiant el. paslaugą, mažinti valdytojui reikalingų kontaktų su institucija skaičių (šiuo aspektu tobulintinos 5 el. paslaugos);
5. Tobulinti el. paslaugos vykdymo procesus (šiuo aspektu tobulintinos 4 el. paslaugos).
Pažymėtina, kad 2015 m. SM pavaldžiose įstaigose buvo sukurtos 97 el. paslaugos: 42 transporto srityje, 55 informacinės visuomenės plėtros
srityje (iš kurių 1 sudėtinė el. paslauga „Gimė vaikas“).
Vertinimas: priemonė įvykdyta, suformuoti 5 pasiūlymai dėl el. paslaugų tobulinimo. El. paslaugos bus toliau tobulinamos iš savų
asignavimų arba panaudojant 2014–2020 ES fondų lėšas, kad būtų pasiekti 2016 m. nustatyti rodikliai.
25. Tobulinti privalomosios techninės Susisiekimo ministerijos Kelių 2015 m. gruodžio 31 d.
Parengti ir pateikti teisės aktų
apžiūros
atlikimo
kontrolę,
užtikrinant transporto ir civilinės aviacijos
projektai,
užtikrinsiantys
privalomosios techninės apžiūros atlikimo
politikos departamentas,
skaidresnį ir aiškesnį procedūrų
skaidrumą.
Valstybinė kelių transporto
atlikimą.
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos
Rezultatai
SM 2015 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 2-4479(102) pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 20, 21, 25, 27, 271, 29 straipsnių pakeitimo, 61 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir
įstatymo papildymo 211, 212, 213, 214, 215, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 2910 straipsniais įstatymo projektą, kurio tikslas atsižvelgiant
į Ūkio ministerijos išvadas ir rekomendacijas, įstatymo lygmeniu reglamentuoti esmines privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros
(toliau – PTA) atlikimo veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį šiai veiklai, esminį poveikį šiai veiklai galinčias daryti
ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai nevykdomi nustatyti įpareigojimai ar jie vykdomi netinkamai .
Siekiant užtikrinti, kad PTA būtų atliekamos kuo skaidriau, šiuo įstatymo projektu siekiama įtvirtinti, kad PTA atlikimas būtų fiksuojamas
vaizdo įrašymo įranga, o PTA atliekančios įmonės privalėtų organizuoti vidaus kokybės kontrolės sistemą. Šiuo įstatymo projektu taip pat siekta
aiškiau reglamentuoti teisės atlikti PTA suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir teisės atlikti PTA panaikinimo atvejus, procedūras
ir sprendimų priėmimo terminus, taip pat atsisakyti nekonkrečių, netinkamai apibrėžtų, perteklinių ar neproporcingų reikalavimų.
2015 m. gruodžio 22 d. ministerijos atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime nuspręsta įstatymo projekto svarstymą atidėti, kol
bus įvertintos Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pateiktos pastabos.
Vykdant šią priemonę VKTI teikė pasiūlymus dėl minėto įstatymo projekto tobulinimo.
Vertinimas: priemonė įvykdyta iš dalies. Įstatymo projektas buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, projektas atsiimtas dėl gautų
pastabų, bus tobulinamas. Priemonės vykdymas bus tęsiamas 2016 m.
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26. <...>
27. <...>
28. Siekiant užtikrinti aktualios teismų
Susisiekimo
2015 m. gruodžio 31 d.
Parengti teismų praktikos
praktikos taikymą ministerijos administracijos
ministerijos Teisės skyrius
apibendrinimai
Susisiekimo
padaliniuose rengiant teisės aktų projektus,
ministerijai aktualiose teisės
teikiant konsultacijas, identifikuoti galimas
taikymo srityse, praplėstos
kylančias problemas ir užtikrinti geresnį
darbuotojų žinios, užtikrintas
valdymą, parengti 2015 ir 2016 m. teismų
geresnis valdymas.
praktikos
apibendrinimus
Susisiekimo
ministerijai aktualiose teisės taikymo srityse.
Rezultatai
SM Teisės skyrius 2015 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 20-6-47 ministerijos darbuotojams per dokumentų valdymo sistemą AVILYS pateikė
susipažinti teismų praktikos apibendrinimą asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų, atsakomybės už
perdavimą vairuoti transporto priemonę neblaiviam asmeniui srityse.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. Aktualiose teisės taikymo srityse praplėstos darbuotojų žinios, tuo būdu užtikrintas geresnis valdymas.
29. Projektų planavimo, atrankos ir vertinimo
metu pagrįsti finansavimo skyrimo projektams
tikslingumą, atrankos būdu vykdyti aktyvią
stebėseną nuo finansavimo skyrimo pradžios.

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
valstybės turto valdymo
departamentas

Nuolat

Planuojant
valstybės
projektus ir sudarant šių projektų
sąrašą įsitikinti finansavimo
skyrimo projektams pagrįstumu.
Vykdant aktyvią stebėseną
užtikrinti
efektyvesnį
lėšų
panaudojimą.

Rezultatai
SM, įgyvendindama 2007–2013 metų ES finansinės paramos laikotarpio projektus, nuolat viešino valstybės projektų sąrašus ir jų pakeitimus,
susijusius susisiekimo ministro įsakymus (dėl finansavimo skyrimo ir dėl papildomo finansavimo skyrimo, dėl lėšų susigrąžinimo ir kt.),
skelbdama juos interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.sumin.lt. Ruošiantis 2014–2020 metų ES finansinės paramos laikotarpiui, buvo
nuolat atliekama: dvigubo finansavimo rizikos prevencija, valstybės projektų sąrašų viešinimas interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir
www.sumin.lt; ir kitos veiklos, kurios yra detaliai aprašytos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadove.
Vertinimas: priemonė įvykdyta, vykdant aktyvią stebėseną užtikrintas efektyvus lėšų panaudojimas.
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30.
Didinti
darbuotojų
kvalifikaciją
korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų srityse.

Rezultatai
Institucija
SM
LSLA
TID
VGI
PKPD
CAA
IVPK
LAKD
VKTI
PI
KTTI
ASG

Viešųjų pirkimų
darb. sk.
6
4
27
4
5
0
2
0
4
1
2
1

Susisiekimo
ministerijos Personalo
administravimo skyrius,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

srityje,

Ak. valandų sk. 1
darbuotojui
9
7
10,5
4
16
0
6
0
7,3
6
5,5
5

Nuolat

Darbuotojai įgis reikiamų
žinių ir profesionaliau jiems
priskirtas funkcijas viešųjų
pirkimų
ir
korupcijos
prevencijos srityse. Vertinimo
kriterijus – mokymų akademinių
valandų skaičius, tenkantis
vienam kursus išklausiusiam
darbuotojui.

Korupcijos
prevencijos Valandų
sk.
srityje, darb. sk.
darbuotojui
24
6
55
5,9
18
10,8
20
1
14
6
8
8
15
1
13
22
6
47
5,8
0
0
0
0
0
0

1

Vertinimas: priemonė įvykdyta iš dalies. Didžioji dalis įstaigų prie ministerijos viršijo ankstesnių metų rezultatus arba rezultatai liko
nepakitę. Visgi matyti, kad viešosios įstaigos mokymams korupcijos prevencijos srityje skiria per mažai dėmesio.
31. Atrinkti labiausiai nusipelniusius kovojant
su korupcija Susisiekimo ministerijos, įstaigų
prie Susisiekimo ministerijos ir viešųjų įstaigų
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius
pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),
13

Susisiekimo ministerijos
administracijos padaliniai,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

Seminaras „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose“ apėmė abi nagrinėjamas sritis.

2015 m. rugsėjo 1 d.

Atlikta atranka ir apdovanoti
labiausiai nusipelnę kovojant su
korupcija valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.
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parengti pasiūlymus dėl jų apdovanojimo
Tarptautinės antikorupcijos dienos proga:
31.1. pateikti pasiūlymus dėl galimų
darbuotojų kandidatūrų;
31.2. apsvarstyti pateiktas kandidatūras ir
apdovanoti darbuotojus, pateikti pasiūlymus
Vyriausybei dėl jų apdovanojimo Tarptautinės
antikorupcijos dienos proga.

Susisiekimo
ministerijos Korupcijos
prevencijos komisija,
Personalo administravimo
skyrius

2015 m. lapkričio 15 d.

Rezultatai
2015 m. gautos paraiškos iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, TID, VKTI, IVPK, SM Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento, SM Personalo administravimo skyriaus, AB „Lietuvos geležinkeliai“, SM Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos
departamento, Teisės skyriaus, Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento bendra paraiška.
SM korupcijos prevencijos komisija, posėdyje apsvarsčiusi pateiktas kandidatūras, pateikė atitinkamus pasiūlymus susisiekimo ministrui.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-11-05 įsakymu Nr. 3P-219 „Dėl apdovanojimų skyrimo“ už veiksmingas antikorupcines
iniciatyvas apdovanotas 1 SM darbuotojas ir AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
32. Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių
automobilių
panaudojimą
valstybės
ir
savivaldybių įstaigose (NKKP 1.1.11 priemonė):
32.1. parengti teisės aktus ir pateikti juos
derinti suinteresuotoms institucijoms;

Susisiekimo
ministerijos Kelių
transporto ir civilinės
aviacijos politikos
departamentas

2015 m. spalio 1 d.

Parengti
ir
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei
pateikti reikiami teisės aktų
projektai.

32.2. pateikti teisės aktus svarstyti Lietuvos
2015 m. gruodžio 1 d.
Respublikos Vyriausybei.
Rezultatai
2015 m. spalio 5 d. įvyko pasitarimas su Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais. Atsižvelgiant į pasitarimo
rezultatus, buvo parengtas ir 2015 m. spalio 22 d. pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – nutarimo projektas), kuriuo siūlyta nustatyti, kad
įstaigos interneto svetainėje būtų skelbiamos įstaigos naudojamų tarnybinių lengvųjų automobilių markės ir modeliai, spalvos ir valstybiniai
registracijos numeriai.
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Apibendrinus institucijų pastabas, nutarimo projektas 2015 m. lapkričio 23 d. pateiktas išvadoms gauti Teisingumo ministerijai. Teisingumo
ministerija, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje buvo įregistruoti du Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektai, pasiūlė juos sujungti į vieną.
Sujungtas nutarimo projektas 2016 m. sausio 25 d. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir 2016 m. vasario 9 d. buvo svarstytas
ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime. Įvertinus ministerijų atstovų pasitarime pateiktas pastabas, projektas bus
teikiamas Vyriausybės pasitarimui.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta. Jos vykdymą tikslinga toliau kontroliuoti dokumentų valdymo sistemoje AVILYS.
Parengė: Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vizbaraitė
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