PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos
2018 m. kovo 15 d. protokolu Nr. 5-26
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2017–2018 M. PLANO 2017 METŲ ATASKAITA
Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
1 TIKSLAS. Gerinti susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę, viešinant
priimamus sprendimus, taip didinant visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema.
1.1.Uždavinys. Teisinio reglamentavimo gerinimas, geresnio valdymo užtikrinimas
1.1.1.
Peržiūrėti vidaus teisės aktus, Susisiekimo ministerijos Ūkio
2017-09-01
Peržiūrėti ir prireikus patobulinti vidaus teisės aktai,
reglamentuojančius
dovanų skyrius,
įstaigos
prie
reglamentuojantys dovanų priėmimą, aiškesnės,
priėmimą
ministerijos, valstybės įmonės,
skaidresnės procedūros.
akcinės bendrovės, viešosios
įstaigos
Rezultatai:
Susisiekimo ministerijos Ūkio skyrius, įstaigos prie ministerijos valstybės įmonės, akcinės bendrovės, viešosios įstaigos peržiūrėjo ir patikslino vidaus
teisės aktus, reglamentuojančius dovanų priėmimą, siekiant aiškesnių, skaidresnės procedūrų:
1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio (toliau – SM) 2017-10-16 potvarkiu Nr. 4-54 patikslintas SM kanclerio 2013-03-26
potvarkiu Nr. 4-14 patvirtinta Gautų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarka;
2. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) 2017-08-22 direktoriaus įsakymu Nr. T-91 patvirtintas
„IVPK viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos tvarkos aprašas“;
3. Transporto investicijų direkcija (toliau – TID) peržiūrėjo dovanų priėmimo reglamentavimą, nustatė, kad vidaus teisės aktai – TID direktoriaus
2012-09-14 d. įsakymu Nr. 1.3-228 patvirtintas Transporto investicijų direkcijos darbuotojų etikos kodeksas, 2015-03-31 įsakymu Nr. 1.3-42
išdėstyta nauja redakcija Metodinės rekomendacijos dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei
kontrolės vykdymo TID, atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas bei užtikrina
aiškias ir skaidrias procedūras.
4. Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA) 2017-12-14 įsakymu Nr. 2BE-234 priėmė Elgesio kodeksą, kuriame numatytos nuostatos,
draudžiančios priimti dovanas, elgtis nešališkai klientų atžvilgiu ir/ar siekti bet kokios asmeninės naudos (prieš įstaigų reorganizaciją buvo
peržiūrėtos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI), Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) ir Lietuvos saugios laivybos administracijos vidaus tvarkos taisyklės);
5. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – PKPD) direktoriaus 2017-08-14 įsakymu Nr. 3-71 patvirtintas Pasienio
kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos dovanų ir paslaugų priėmimo ir teikimo tvarkos aprašas;
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6. Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr.4R-158 „Dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo,
priėmimo, saugojimo ir kontrolės“ paskirtas asmuo, atsakingas už darbuotojų konsultavimą bei rekomendacijų rengimą;
7. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) direktoriaus 2017-01-02 įsakymu Nr. V-1 „Dėl LAKD
direktoriaus 2014-12-30 įsakymo N. V-456 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo ir LAKD viešųjų
ir privačiųjų interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ praplėstas dovanų priėmimo ir teikimo tvarkos reglamentavimas;
8. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – KVJUD) generalinio direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. V-164 patvirtintas KVJUD
korupcijos prevencijos politikos aprašas reglamentuoja dovanų priėmimą įmonėje. Anksčiau dovanų priėmimą reglamentavo KVJUD generalinio
direktoriaus 2017-01-10 įsakymu Nr. V-5 patvirtintos Rekomendacijos dėl skaidraus ir nešališko elgesio KVJUD darbuotojams;
9. VĮ Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus 2017-01-30 įsakymu Nr. 1R-23 patvirtintos naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi metodinės rekomendacijos, kurios reglamentuoja ir dovanų priėmimo pagrindinius principus,
numato aiškesnes, skaidresnes procedūras;
10. VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2017-04-24 įsakymu Nr. V-82 patvirtintas Korupcijos prevencijos politikos aprašas, taip pat generalinio
direktoriaus 2017-07-25 įsakymu Nr. V-146 patvirtintas Reprezentacinių išlaidų administravimo tvarkos aprašas;
11. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – VVKD) direktoriaus 2017-08-18 įsakymu Nr. 4S-136 patvirtintas VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos
korupcijos prevencijos politikos aprašas;
12. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus 2017-08-25 įsakymas Nr. V-104/1 Dėl viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
korupcijos prevencijos politikos aprašo patvirtinimo;
13. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas (toliau – KTTI) direktoriaus 2015-11-09 įsakymu Nr. 2B-244 patvirtintas Etikos kodeksas, kuriame
vienareikšmiškai nustatoma, kad dirbantieji privalo nepriimti dovanų, kai tai susiję su dirbančio tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, šis
draudimas taikomas ir dirbančiųjų artimiems giminaičiams bei šeimos nariams.
14. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2017-08-11 įsakymu Nr. V-50 patvirtinta Skaidrumo politika, kurioje reglamentuotos dovanų ir kitų naudų
priėmimo gairės, siekiama įtvirtinti netolerancijos korupcijai poziciją;
15. AB Lietuvos paštas generalinio direktoriaus 2017-08-25 įsakymu Nr. 1-417 patvirtintas AB Lietuvos paštas įmonių grupės etikos kodeksas;
16. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2017-10-26 įsakymu Nr. AS-35 patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos įmonių grupės
veiklos skaidrumo politika, kurioje pateikiama „Dovanos“ sąvoka, įtvirtinamas bet kokios dovanos netoleravimas, kuri gali būti traktuojama kaip
viršijanti įprastą komercinę praktiką ar siekiant sprendimo šališkumo ar bet kokio pranašumo užsitikrinimo;
17. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro generalinio direktoriaus 2017-08-30 įsakymu Nr. 2P-93 patvirtintas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
korupcijos prevencijos politikos aprašas;
18. AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2017-02-10 įsakymu Nr. 1V-11 patvirtinta AB „Smiltynės perkėla“ skaidrumo politika; 2017-0210 įsakymu Nr. 1V-10 patvirtinta AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų etikos kodeksas; 2017-02-10 įsakymu Nr. 1V-9 patvirtinta AB „Smiltynės
perkėla“ etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomoji priemonė; 2017-07-24 įsakymu Nr. 1V-40 patvirtintas AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos
prevencijos politikos aprašas;
19. AB „Detonas“ direktoriaus 2017-08-11 įsakymu Nr. VI-31 patvirtintas AB „Detonas“ korupcijos prevencijos politikos aprašas;
20. AB „Problematika“ direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. 1- 479 patvirtintas AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
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1.1.2.

Išanalizuoti
planinių
ir
neplaninių
ūkio
subjektų
patikrinimų tvarkas ir prireikus
jas patobulinti

Lietuvos
saugios
laivybos
administracija,
Civilinės
aviacijos
administracija,
Valstybinė
geležinkelio
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos, Valstybinė kelių
transporto
inspekcija
prie
Susisiekimo ministerijos

2017-11-01

Peržiūrėti ir prireikus patobulinti teisės aktai, siekiant
užkirsti kelią korupcijos apraiškoms, nustatant
skaidresnes, aiškesnes procedūras.

Rezultai:
1. LSLA, VGI ir VKTI reorganizaciniu periodu buvo peržiūrėtos ir pakoreguotos VGI viršininko 2010-12-27 įsakymu Nr. V-604 patvirtintos VGI
planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės, kurios išdėstytos nauja redakcija; VKTI peržiūrėjo taisykles ir poreikio jas keisti, nenustatė; LSLA
direktoriaus 2017-11-03 įsakymu Nr. V-187 pakeistas LSLA direktoriaus 2010-12-09 d. įsakymas Nr. V-192 ,,Dėl Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra
priskirta LSLA, veiklos patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. CAA skyriams buvo pavesta peržiūrėti planinių ir neplaninių ūkio subjektų patikrinimų tvarkas. Atlikus tvarkų analizę buvo pakeistos/patvirtintos
šios procedūros: CAA direktoriaus 2017-02-20 įsakymu Nr.l7R-4 patvirtinta procedūra PR-08 „Ūkio subjektų priežiūra“; 2017-07-19 įsakymu Nr. 17R31 patvirtinta procedūra PR-OPS-03 „Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijų priežiūra“; 2017 -06-07 įsakymu Nr.17R-22 patvirtinta
procedūra PR-OPS-04 „Orlaivių naudotojų priežiūra“; 2017-03-07 įsakymu Nr.17R-7 patvirtina procedūra PR-PEL-01 „Pagal ORA dalį patvirtintų
mokymo organizacijų priežiūra“; 2017-04-03 įsakymu Nr.17R-9 patvirtinta procedūra PR-PEL-04 „Skrydžio egzaminuotojų priežiūra“; 2017-04-26
įsakymu Nr.17R-12 patvirtinta procedūra PR-PEL-06 „FSTD procedūrų vadovas“; 2017-12-05 įsakymu Nr.17R-45 patvirtinta procedūra PR-MED-02
„Nuolatinė AeMC ir AMG veiklos priežiūra ir sertifikavimas“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.1.3.

Parengti / atnaujinti viešųjų ir Susisiekimo
privačiųjų interesų deklaravimo Personalo
rekomendacijas ir supažindinti skyrius
Susisiekimo ministerijos, įstaigų
prie ministerijos, viešųjų įstaigų,
valstybės
įmonių,
akcinių
bendrovių darbuotojus su viešųjų
ir privačių interesų deklaravimo
svarbą arba periodiškai apie tai
priminti

ministerijos
administravimo

2017-10-01
(viešųjų ir
privačių
deklaravimo
rekomendacijoms parengti /
atnaujinti) /
nuolat

Parengtos viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
rekomendacijos, supažindinti darbuotojai, periodiškai
primenama Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie
ministerijos, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių,
valstybės įmonių darbuotojams apie viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo svarbą.

Rezultai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-11-23 įsakymu Nr. 3-550 patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašas, supažindinti SM darbuotojai , įstaigų prie ministerijos,
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viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių, valstybės įmonių vadovai. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi
susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašas 2017-12-18 pristatytas ministerijos darbuotojams.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.1.4.

Parengti teisės aktų sąrašą ir sąvadą, kuriame būtų nurodyta, kurių Susisiekimo ministerijos vidaus teisės aktų nuostatos yra taikomos ne tik
Susisiekimo ministerijai, bet ir įstaigoms prie ministerijos, viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms, valstybės įmonėms:
1.1.4.1. Susisiekimo
ministerijos Susisiekimo ministerijos
2017-08-01
Pateikti per Dokumentų valdymo sistemą AVILYS
administracijos
padaliniai Personalo
administravimo
Susisiekimo ministerijos vidaus teisės aktai, kurių
išanalizuoja savo kompetencijai skyrius,
Ūkio
skyrius,
nuostatos taikomos ir įstaigoms prie ministerijos,
priskirtus teisės aktus, kurie Buhalterinės apskaitos skyrius,
valstybės įmonėms, viešosioms įstaigoms, akcinėms
atitinka šio plano 1.1.4 papunktį, Komunikacijos ir protokolo
bendrovėms.
ir
pateikia
Susisiekimo skyrius, Informacinių sistemų ir
ministerijos
Personalo dokumentų valdymo skyrius,
administravimo skyriui;
Biudžeto ir
valstybės turto
valdymo departamentas, Plėtros
ir
tarptautinių
ryšių
departamentas, Vandens ir
geležinkelių transporto politikos
departamentas, Kelių transporto
ir civilinės aviacijos politikos
departamentas,
Informacinės
visuomenės
politikos
departamentas, Teisės skyrius
Rezultai:
Tam, kad būtų parengtas teisės aktų sąrašas, kuriame būtų nurodyta, kurių SM vidaus teisės aktų nuostatos yra taikomos ne tik SM, bet ir įstaigoms prie
ministerijos, viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms, valstybės įmonėms SM administracijos padaliniai turėjo pateikti atitinkamą informaciją SM
Personalo admisnitravimo skyriui. Informacija pateikta:
1. Komunikacijos ir protokolo skyrius informavo per Dokumentų valdymo sistemą Avilys;
2. Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas 2017-07-31 raštu Nr. 100-6-176;
3. Informacinės visuomenės politikos departamentas informavo per dokumentų valdymo sistemą Avilys;
4. Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentas 2017-07-20 raštu Nr. 110-6-160;
5. Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentas informavo per dokumentų valdymo sistemą Avilys;
6. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas 2017-08-01 raštu Nr. 130-6-502;
7. Buhalterinės apskaitos skyrius 2017-07-04 raštu Nr. 09-6-87;
8. Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius 2017-05-16 raštu Nr. 26-6-108;
9. Teisės skyrius informavo per dokumentų valdymo sistemą Avilys.
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Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2017-12-01
Parengtas sąrašas ir sąvadas, kuris užtikrins aiškesnę
1.1.4.2. Parengiamas
bendras Susisiekimo
ministerijos
vidaus tvarką ir Susisiekimo ministerijos vidaus
Susisiekimo ministerijos vidaus Personalo
administravimo
dokumentų taikymą.
teisės aktų, kurių nuostatos skyrius
taikomos ir įstaigoms prie
ministerijos, valstybės įmonėms,
viešosioms įstaigoms, akcinėms
2017-12-31
Supažindinti įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų,
bendrovėms, sąrašas ir sąvadas ir Susisiekimo
ministerijos
su juo supažindinami įstaigų prie Informacinių
sistemų
ir
akcinių bendrovių, valstybės įmonių vadovai su
ministerijos, viešųjų įstaigų, dokumentų valdymo skyrius
parengtu teisės aktų sąrašu ir sąvadu.
akcinių bendrovių, valstybės
įmonių vadovai.
Rezultai:
SM Personalo administravimo skyrius supažindino su 2017-08-17 raštu Nr. 2-2750 „Dėl papildyto teisės aktų sąvado“ įstaigų prie ministerijos, viešųjų
įstaigų, akcinių bendrovių, valstybės įmonių vadovus.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.1.5.
Pakeisti teisės aktus, dėl kurių Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko antikorupcinį vertinimą ir pateikė išvadas:
1.1.5.1. Pagal Lietuvos Respublikos Susisiekimo
ministerijos
Patobulinti teisės aktai, sumažinta korupcijos
specialiųjų tyrimų tarnybos Vandens
ir
geležinkelių
pasireiškimo
tikimybė,
nustatytos
aiškesnės,
2016 m. liepos 26 d. transporto
politikos
skaidresnės procedūros.
antikorupcinio vertinimo išvadą departamentas, Lietuvos saugios
Nr. 4-01-5762 pakeisti šie teisės laivybos administracija
aktai:
<...>
2)
Lietuvos
Respublikos
2017-12-31
susisiekimo ministro 2005 m.
liepos 12 d. įsakymas Nr. 3-314
„Dėl
Įgaliojimų
Lietuvos
Respublikos vardu vykdyti
Lietuvos Respublikos jūrų laivų
registre
įregistruotų
laivų
techninę priežiūrą, apžiūras ir
išduoti
tai
patvirtinančius
dokumentus
(liudijimus)

6

suteikimo
taisyklių
patvirtintimo“;
Rezultai:
SM Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentas informavo, kad minimame papunktyje numatytos priemonės – pakeisti
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-07-12 įsakymą Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos
Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo
taisyklių patvirtintimo“, nebuvo įgyvendinta dėl didelės darbuotojų Vandens transporto skyriuje kaitos. Šią priemonę planuojama įgyvendinti
per ateinančius (2018 m.) metus.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
3)
Lietuvos
Respublikos
2017-08-01
susisiekimo ministro 2006 m.
balandžio 13 d. įsakymas Nr.
3-141 „Dėl Pirminės laivo
apžiūros vykdymo taisyklių
patvirtinimo“;
Rezultai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-03-20 įsakymas Nr. 3-1221 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-04-13
įsakymo Nr. 3-141 „Dėl pirminės laivo apžiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
<...>
1.1.5.2. <...>
1.1.5.3. <...>
1.1.5.4. Parengti ir pateikti susisiekimo Susisiekimo
ministerijos
ministrui
tvirtinti
Lietuvos Biudžeto ir valstybės turto
Respublikos
susisiekimo valdymo departamentas
ministro
valdymo
sritims
priskirtų akcinių bendrovių
paramos teikimo politiką.
Rezultai:
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fca01d400d3c11e79800e8266c1e5d1b

2017-09-01

Parengtas teisės aktas, kuriame, be kita ko, turi būti
nustatyta maksimali leidžiama paramai skiriamų lėšų
riba ir šias ribas lemiantys veiksniai, taip pat nurodyta,
kad draudžiama teikti paramą nuostolingai
veikiančioms akcinėms bendrovėms, išskyrus svarbias
išimtis, apie kurias turėtų būti informuojama
visuomenė.
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2017-09-29 raštu Nr. 2-3282 SM akcinėms bendrovėms išsiųstas raštas su prašymu parengti Paramos teikimo tvarkos aprašo projektą (BVTVD
informavo 2017-10-13 pažyma Nr. 130-6-666), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2017-06-28 nutarimo Nr. 533 „Dėl
valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“2, kuriame nustatyta paramos konkreti suma, įvardinta kada parama negali
būti teikiama.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2017-11-01
Įgyvendinti visi Lietuvos Respublikos specialiųjų
1.1.5.5. Įgyvendinti
Lietuvos AB „Detonas“,
tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai, priimant /
Respublikos specialiųjų tyrimų AB „Problematika“,
tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. AB Lietuvos paštas,
pakeičiant / patobulinant vidaus teisės aktus ir
priimant reikalingus organizacinius sprendimus.
išvadoje Nr. 4-01-3580 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“,
korupcijos
rizikos analizės AB „Smiltynės perkėla“,
Susisiekimo,
Finansų
ir AB Lietuvos radijo ir televizijos
Energetikos ministerijų valdomų centras
bendrovių paramos teikimo
srityse“ pateiktus pasiūlymus.
Rezultai:
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017-05-11 išvadoje Nr. 4-01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės Susisiekimo, Finansų ir
Energetikos ministerijų valdomų bendrovių paramos teikimo srityse“ pateiktus pasiūlymus buvo stengtasi įgyvendinti, tačiau LRV 2017-06-28 nutarimu
Nr. 533 buvo patvirtintas Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašas, kuris koreagavo priemonės įgyvendinimo eigą. Pagal naują
tvarką turi būti koreaguoti akcinių bendrovių įstatai įtraukiant atitinkamo nutarimo nuostatas, o vėliau patvirtintos paramos teikimo tvarkos. Tik AB
„Smiltynės perkėla“ įgyvendino pateiktus pasiūlymus ir priėmė reikalingus organizacinius sprendimus (akcininkų susirinkimas, kurio metu patvirtinta
paramos teikimo tvarka įvyko 2018-01-12, įgaliojimo įsakymo Nr. 1K-9). Kitos akcinės bendrovės šiuo metu yra parengusios paramos teikimo tvarkas:
1. AB „Detonas“ parengtas Paramos teikimo ir paramos valdymo taisyklių projektas;
2. AB „Problematika“ parengtas Paramos teikimo tvarkos aprašo projektas;
3. AB Lietuvos paštas, atsižvelgė į pasiūlymus ir įgyvendintas priemones, parengė Paramos ir bendradarbiavimo taisykles, tačiau jas reikia koreguoti
(šiuo metu peržiūrimi įstatai ir koreguojamos Paramos ir bendradarbiavimo taisyklės);
4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ parengtas AB „Lietuvos geležinkeliai“ paramos teikimo tvarkos aprašo projektas;
5. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras turi Paramos valdymo taisykles, aprobuotos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras valdybos ir patvirtintos
generalinio direktoriaus įsakymu, tačiau jas reikalinga koreguoti.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą (išskyrus AB „Smiltynės perkėla“).
1.2. Uždavinys. Priimtų sprendimų viešinimas.
1.2.1.
Viešinti
visus
sprendimus, Akcinės bendrovės
susijusius su paramos suteikimu
2

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29a763a05d6711e79198ffdb108a3753

Nuolat

Paviešinta informacija akcinės bendrovės interneto
svetainėje, nurodant metines prioritetines rėmimo
kryptis ir jų pasirinkimo motyvus, teisinį paramos

8

teikimo reglamentavimą, paramos gavėjus, suteiktos
paramos panaudojimą, paramos gavėjų veiklą,
paramos tikslų įgyvendinimą, taip pat informaciją apie
paramos gavėjus, kuriems tiksliai atsisakyta suteikti
paramą, nurodant priimto sprendimo motyvus ir kt.
Rezultai:
1. AB „Detonas“ internetinėje svetainėje3 viešinama informacija;
2. AB „Problematika“ atsižvelgiant į tai, kad 2016 metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstyme finansinės paramos skyrimo rezervas 2017
metams nebuvo suformuotas, bendrovė 2017 metais paramos neteikė.
3. AB Lietuvos paštas internetinėje svetainėje (skiltyje Socialinė atsakomybė)4 viešinama informacija;
4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. metinė paramai skiriama suma nebuvo nustatyta, todėl parama niekam nebuvo skirta. Interneto svetainėje
www.litrail.lt bus skelbiama visa reikiama informacija apie paramos teikimą;
5. AB „Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje (skiltyje socialinė atsakomybė)5, viešai skelbiama informacija apie paramos gavėjus, kuriems buvo
suteikta parama, nurodant paramos gavėjo identifikacinį numerį, pavadinimą, paramos tisklus, pobūdį, paramos tikslų įgyvendinimą. Bendrovės
internetiniame puslapyje taip pat skelbiama informacija apie subjektus, kuriems parama nebuvo suteikta, nurodant priimto sprendimo motyvus. 2017 m.
paramos tikslai įgyvendinti. Šių metų paramai skirtos lėšos realizuotos 100 proc.
6. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras interneto svetainėje (skiltyje Parama ir labdara)6 viešai skelbiama informacija.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.2.2.

Viešinti informaciją, susijusią su Viešosios įstaigos, kurioms
Nuolat
Paviešinta informacija viešosios įstaigos interneto
paramos gavimu,
suteiktas
paramos
gavėjo
svetainėje apie gautos paramos teikėjus, gautos
statusas
pagal
Lietuvos
paramos panaudojimą ir kt.
Respublikos labdaros ir paramos
įstatymą,
Rezultatai:
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ informacija viešinama įstaigos interneto svetainėje.
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas neturi paramos gavėjo statuso pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ir paramos negavo.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ nuolat viešina informaciją susijusią su paramos gavimu Įstaigos internetiniame tinklalapyje www.plačiajuostis.lt skiltyje
„Projektai“7.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.

3

http://www.detonas.eu/lt/finansin%C4%97s-ataskaitos
https://www.post.lt/lt/apie-mus/socialine-atsakomybe/suteikta-parama-ir-bendradarbiavimas
5
https://www.keltas.lt/lt/apie-mus/socialine-atsakomybe/
6
http://www.telecentras.lt/apie-mus/parama-labdara/
7
https://www.placiajuostis.lt/lt/projektai
4
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1.2.3.

Viešinti veiklą, susijusią su Susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencija, Komunikacijos ir protokolo
parengiant pranešimus
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės, viešosios įstaigos

2017-12-31
2018-12-31

Ne mažiau kaip 5 pranešimai paskelbti įstaigos,
įmonės, bendrovės interneto svetainėje apie veiklą,
kuria visuomenė informuojama apie įstaigų, įmonių,
bendrovių veiklą, nukreiptą prieš korupciją.

Rezultatai:
1. SM Komunikacijos ir protokolo skyrius 2017 m. antikorupcijos ir korupcijos prevencijos tema parengė ir paskelbė8 23 pranešimus žiniasklaidai;
2. IVPK skiltyje Korupcijos prevencija / Kita aktuali informacija 9 skelbiama informacija apie vykdomą veiklą, susijusią su korupcijos prevencija
(paskelbti pranešimai: Atnaujintas IVPK pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai,
sąrašas; Nustatyta asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarka; Nustatyta
IVPK viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos tvarka; Atnaujinta IVPK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
adaptacijos tvarka; IVPK atstovai dalyvavo renginyje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?);
3. TID interneto svetainėje 10 2017 metais buvo paskelbtos naujienos, susijusios su korupcijos prevencija (paskelbti pranešimai: Susitikimas dėl
priemonės „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“; Korupcijos tikimybės nustatymas; Seminarų ciklas „Viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimai“; 2017–2018 metų TID kovos su korupcija priemonių planas; TID svetainėje įdiegtas pranešimų kanalas/pasiūlymų dėl korupcijos skiltis);
4. LTSA parengtas pranešimas interneto svetainėje skiltyje Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas apie Lietuvos transporto
saugos administracijoje toleruojama tik žodinė padėka, taip pat patalpintas Gautų dovanų žurnalas. (VGI paskelbti pranešimai: 2017-06-22 Geriausia
padėka – ačiū; 2017-07-13 Suorganizuoti vidiniai mokymai, nukreipti prieš korupciją (STT vaizdo seminaras); 2017-07-30 STT parengtas korupcijos
prevencijos vadovas, skirtas viešajam ir privačiam sektroriui; VKTI paskelbti pranešimai: 2017-09-22 d. Geriausia padėka – ačiū; 2017-10-06 visiems
VKTI darbuotojams el. paštu buvo išsiųstas pranešimas su vizualizacija, išaiškinant korupcijos bei kyšio sąvokas ir atsakomybę. Papildomai visiems
darbuotojams išdalinti Policijos pateikti automobilių kvapukai „Švarios sąžinės kvapas“; 2017-10-17 Korupcijos prevencijos mokymai);
5. LAKD interneto svetainės skiltyje Naujienos11 paskelbti 5 pranešimai (2017-04-11 Dėl viešųjų pirkimų skaidrumo Kelių direkcijoje; 2017-04-20 Dėl
pokyčių VĮ „Utenos regiono keliai“ visuomenė informuota apie VĮ „Utenos regiono keliai“ atliekamo vidaus audito faktą kilus įtarimams dėl galimai
neskaidraus lėšų naudojimo vykdant įmonės administracinio pastato remonto darbus; 2018-08-16 pranešime „Už broką kelių statyboje – baudos
rangovams; 2017-10-09 Dėl sutarčių su savivaldybėmis; 2017-10-18 Kelių direkcijos Facebook paskyroje informacija apie tikrinamą kelio ruožą –
patikros išvakarėse); LAKD interneto svetainėje12 nuolat skelbiama informacija apie korupcijos precenciją;
6. PKPD nuolat atnaujina informaciją visuomenei interneto svetainėje13 apie veiklą nukreiptą prieš korupciją;
7. Atsižvelgiant į tai, kad CAA per 2017 m. negavo jokio pranešimo apie korupcines veiklas, specialūs pranešimai žiniasklaidos priemonėms nebuvo
8

http://sumin.lrv.lt/lt/naujienos?page=1
http://ivpk.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija
10
http://www.tid.lt/lt/veikla/korupcijos-prevencija
11
http://lakd.lrv.lt/lt/naujienos
12
http://lakd.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija
13
http://www.pkpd.lt/lt/korupcijos_prevencija
9
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teikti. CAA apie savo veiklą bei vykdomas programas, kas mėnesį skelbia žurnale „Aviacijos pasaulis“;
8. KVJUD interneto svetainėje14 paskelbti 5 pranešimai apie KVJUD veiklą, susijusią su korupcijos prevencija;
9. VĮ Lietuvos oro uostai interneto svetainėje15 visuomenė yra informuojama apie įmonės veiklą nukreiptą prieš korupciją (paskelbta VĮ Lietuvos oro
uostai kovos su korupcija programa; VĮ Lietuvos oro uostai kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2017-2018 m. priemonių planas; Specialiųjų
tyrimų tarnybos tikrinamų pareigybių sąrašas; Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m.; Korupcijos prevencijos politikos aprašas.;
pateikiama informacija apie galimybes pranešti apie galimai korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei sudaryta galimybė teikti pasiūlymus dėl
korupcijos prevencijos veiklos tobulinimo);
10. VĮ „Oro navigacija“ interneto svetainėje skiltyje naujienos16 paskelbti 6 pranešimai, skiltyje korupcijos prevencija, patalpinti 9 pranešimai (įskaitant
gyventojų pasiūlymams skirtą pildyti formą, informaciją apie pasitikėjimo liniją ir įmonėje taikomą Korupcijos prevencijos politiką;
11. VVKD interneto svetainėje17 paskelbtas korupcijos prevencijos politikos aprašas bei korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
2017–2018 m. planas;
12. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ interneto svetainėje18 paskelbta informacija apie korupcijos tikimybės nustatymą, aktuali infomacija 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.;
13. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas 2017 m. įstaiga pranešimų nerengė;
14. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje19 nuolat viešinama su korupcijos prevencija susijusi veikla parengiant pranešimus: 2017-02-24
direktoriaus įsakymu Nr. V-23 patvirtinta darbuotojų atrankos tvarka; 2017-08-11 direktoriaus įsakymu Nr. V-50 patvirtinta Įstaigos skaidrumo politika;
Įdiegta anoniminių pranešimų sistema „Pranešimų kanalas“; 2017-11-13 Įstaigos atstovai dalyvavo seminare – diskusijoje „Korupcijos rizikos valdymas
Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai sėkmės veiksniai ir tobulintinos sritys“; 2017-12-11 direktoriaus įsakymu Nr. V-76, patvirtino topografinių
nuotraukų ir projektų registravimo ir derinimo tvarką);
15. AB Lietuvos paštas interneto svetainėje 20 paskelbti 3 pranešimai (2017-08-25 Korupcijos prevencijos politikos gairės, 2017-12-08 išplatintas
informacinio pobūdžio pranešimas dėl netolerancijos korupcijai; 2017-12-29 AB Lietuvos pašto internetinėje svetainėje patalpintas pranešimas apie
galimybę pranešti pastebėjus korupcinius pažeidimus; 2017-07-21 vidiniame AB Lietuvos pašto tinkle paskelbtas Etikos kodeksas);
16. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017 m. bendrovės interneto svetainėje21 paskelbta 11 pranešimų apie bendrovės veiklą korupcijos prevencijos srityje;
17. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras interneto svetainėje22 paskelbti 5 pranešimai (2017-08-24 Bendrovė skirs daugiau demesio korupcijos
provencijai; 2017-09-15 Patvirtinta korupcijos prevencijos politika; 2017-11-13 Dėl apsimestinės sutarties su UAB „Nelte“ Telecenro vadovybė kreipėsi
į STT; 2017-12-11 Rytoj bus skelbiamas Aukščiausiojo teismo sprendimas dėl Telecentro ir UAB „Nelte“ ginčo; 2017-12-27 Telecentre surengti
korupciios prevencijos mokymai);
14

http://www.portofklaipeda.lt/pateikti-pasiulymus, http://www.portofklaipeda.lt/veikla-susijusi-su-korupcijos-prevencija,
http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/korupcijos-prevencija/
16
http://www.ans.lt/lt/news/
17
http://vvkd.lt/korupcijos-prevencija/
18
http://www.siaurukas.eu/index.php/istaiga/korupcijos-prevencija
19
https://www.placiajuostis.lt/lt/korupcijos-prevencija-109
20
https://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/informacija-pageidaujantiems-pranesti-apie-korupcinius-pazeidimus-ah-lietuvos,
21
http://www.litrail.lt/naujienu-archyvas
22
http://www.telecentras.lt/category/aktualijos/
15

11

18. AB „Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje23 buvo viešinama su korupcijos prevencija susijusi informacija: Bendra informacija apie korupcijos
prevenciją bendrovėje; 2017-2018 kovos su korupcija priemonių planas; Korupcijos prevencijos politikos aprašas;
19. AB „Detonas“ 2017 m. rugpjūčio men. intemetinėje svetainėje24 buvo patalpintas bendrovės korupcijos prevcncijos politikos aprašas, taip pat kita
informacija apie bendrovės numatytą veiklą nukreiptą prieš korupciją;
20. AB „Problematika“ informaciją apie vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją, skelbia interneto svetainėje25, kurioje pranešimai skirti visuomenei.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.2.4.

Praplėsti asmenų, kurių veiksmai Susisiekimo
ministerijos
gali būti skundžiami kreipiantis Biudžeto ir valstybės turto
per Susisiekimo ministerijoje valdymo departamentas
įdiegtą „pranešimų kanalą“, ratą.

2017-09-01

Patikslintas Susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo
komisijos
darbo
reglamentas,
atitinkamai patikslinta informacija Susisiekimo
ministerijos interneto svetainėje

Rezultatai:
LR susisiekimo ministro 2017-09-08 įsakymas Nr. 3- 406 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-07-29 įsakymo Nr. 3-309 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.2.5.

23

Įsidiegti „pranešimų kanalą“ ir
nustatyti tvarką, kaip bus
nagrinėjami asmenų pranešimai,
gauti per „pranešimų kanalą“.

Valstybė
kelių
transporto
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos, Civilinės aviacijos
administracija, Lietuvos saugios
laivybos
administracija,
Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos,
Transporto investivcjų direkcija,
Pasienio
kontrolės
punktų
direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos,
Lietuvos
automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos,

https://www.keltas.lt/lt/apie-mus-lt/korupcijos-prevencija/
http://www.detonas.eu/lt/korupcijos-prevencija
25
http://www.problematika.lt/lt/apie-mus/
24

2017-09-01

Įdiegti „pranešimų kanalai“, nustatyta tvarka, kaip
nagrinėjami pranešimai, gauti per „pranešimų kanalą“
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valstybės
įmonės, viešosios
įstaigos, akcinės bendrovės
Rezultatai:
1. IVPK interneto svetainėje https://ivpk.lrv.lt/lt/pateikti-pasiulymus skelbiama kontaktinė informacija ir kita aktuali informacija, susijusi su asmenų
pranešimais, jų nagrinėjimo tvarka, reglamentuoja Asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo
ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas IVPK direktoriaus 2017-08-18 įsakymu Nr. T-89 (per ataskaitinį laikotarpį asmenų pranešimų nebuvo
gauta);
2. TID interneto svetainėje http://www.tid.lt/lt/veikla/korupcijos-prevencija/pasiulymas-apie-korupcija numatyta galimybė asmenims pateikti
pranešimą apie korupciją per pranešimų kanalus, nurodytas oficialus įstaigos el. paštas tid@tid.lt bei telefono numeris, taip pat patalpinti įstaigos
darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kontaktai (el. paštas, telefono numeris), įdiegta nuoroda ,,Pasiūlymai dėl korupcijos
prevencijos priemonių“, kuri suteikia galimybę tiek darbuotojams, tiek kitiems visuomenės atstovams pateikti pasiūlymus taikyti kuo efektyvesnes
korupcijos prevencijos priemones. Minėtais pranešimų kanalais gautų pranešimų apie korupciją pateikimo, registravimo tvarką, nagrinėjimo terminus,
atsakymo parengimo ir apskundimo tvarką numato Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo TID taisyklės, patvirtintos TID direktoriaus 201206-21 įsakymu Nr. 1.3–152 ,,Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Transporto investicijų direkcijoje taisyklių patvirtinimo“ (TID
direktoriaus 2016-12-05 įsakymu Nr. 1.3-164 išdėstytos nauja redakcija ir papildytos korupcijos prevencijos nuostatomis);
3. LTSA interneto svetainėje http://ltsa.lrv.lt/pasiulymas įdiegta skiltis, pažymėtina, kad naujoje LTSA svetainėje pranešimų kanalas taip pat yra
paviešintas – sukurtas naujas paštas pasitikiu@ltsa.lrv.lt (VKTI puslapyje įdiegta skiltis „Pranešimai apie korupciją“, kurioje nurodytas el. pašto adresas
pranešimams apie korupcinius pažeidimus pateikti. 2017-10-27 VKTI viršininko įsakymu Nr. 2BE-188 patvirtinta Pranešimų, gautų pasitikėjimo
telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo tvarka“; pranešimų kanalas ir tvarka yra pakeista LSLA direktoriaus 2017-0831 įsakymu Nr.V-135 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2014-09-14 įsakymo nr. V-247 „Dėl informacijos, susijusios su
galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Lietuvos saugios laivybos administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. PKPD interneto svetainėje http://www.pkpd.lt/lt/pasiulymai įdiegta skiltis;
5. CAA interneto svetainėje http://www.caa.lt/index.php?1711609954 įdiegta pranešimų kanalas – „Praneškite apie skrydžių saugos ir aviacijos
saugumo pažeidimus, korupcijos atvejus“. CAA yra nurodžiusi kam turi būti pateikta informacija apie korupcijos atvejus, yra nurodyti CAA korupcijos
prevencijos komisijos nariai, jų telefonų numeriai (2017 m. pranešimų apie galimus korupcijos atvejus CAA negavo);
6. LAKD interneto svetainėje http://lakd.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija įdiegta speciali skiltis, LAKD direktoriaus 2017-08-23 įsakymu Nr. V-367
„Dėl gaunamų pranešimų per „Pranešimų kanalą“ nagrinėjimo tvarkos nustatymo“, siekiant užtikrinti, kad gaunami pranešimai per „pranešimų kanalą“
apie galimus korupcijos atvejus būtų tinkamai administruojami, saugomi ir nagrinėjami, nustatyta asmenų pranešimų nagrinėjimo tvarka;
7. KVJUD interneto svetainėje http://www.portofklaipeda.lt/pateikti-pasiulymus įdiegtas pranešimų kanalas, o KVJUD generalinio direktoriaus
2017-06-12 įsakymu Nr. V-117 buvo patvirtintas Asmenų prašymų, skundų, pranešimų, taip pat ir anoniminių, gaunamų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos, teikimo ir nagrinėjimo aprašas;
8. VĮ Lietuvos oro uostai svetainėje http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/korupcijos-prevencija/ įdiegta skiltis, ir gautų pranešimų
nagrinėjimo tvarka buvo patvirtinti 2014-09-17 VĮ Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1R-184 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos
oro uostų savikontrolės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
9. VĮ „Oro navigacija“ interneto svetainėje http://www.ans.lt/lt/korupcijos-prevencija-fr/gyventoj-pasiulymams/ įdiegta skiltis, pirminė tvarka, kaip
bus nagrinėjami asmenų pranešimai, gauti per „pranešimų kanalą“, nustatyta 2017-07-17 generalinio direktoriaus potvarkiu Nr. PV-19 „Dėl pasitikėjimo
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linija gaunamų pranešimų nagrinėjimo tvarkos nustatymo“. Vėliau, dėl įmonės organizacinės struktūros pokyčių, 2017-12-22 generalinio direktoriaus
potvarkiu Nr. PV-44 „Dėl pasitikėjimo linija gaunamų pranešimų nagrinėjimo tvarkos nustatymo“ tvarka pakeista‘
10. VVKD interneto svetainėje http://vvkd.lt/korupcijos-prevencija/ įdiegusi specialią skiltį su galimybe suinteresuotiems asmenims pateikti
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių, patvirtinta direktoriaus Nr. 4S-137 įsakymu „Dėl pranešimų apie galimus korupcijos atvejus
nagrinėjimo VVKD tvarkos aprašo patvirtinimo“;
11. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ interneto svetainėje http://www.siaurukas.eu/index.php/keliones/siaurukas-dviratis/73-istaigosveikla/korupcijos-prevencija įdiegta skiltis, sudaryta galimybė pateikti savo pasiūlymus el. paštu (direktoriaus 2017-08-25 įsakymas Nr. V-104/1);
12. KTTI interneto svetainėje http://www.ktti.lt/veikla/korupcijos-prevencija/pasiulymai-ir-iniciatyvos-korupcijos-prevencijai-vykdyti/ į diegta
speciali skirtis, KTTI direktoriaus 2017-08-28 įsakymu Nr. 2-84 patvirtinta Gautų pranešimų naginėjimo tvarka;
13. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje https://www.placiajuostis.lt/lt/korupcijos-prevencija-109 įdiegta speciali skiltis, taip pat sudaryta
galimybė pateikti pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių ir 2017-08-29 įsakymu V-53 patvirtinta tvarka dėl prašymų, skundų ir
pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo;
14. AB Lietuvos paštas interneto svetainėje http://www.post.lt/lt/kontaktai/susisiekime sukurta atskira skiltis, kurioje suinteresuoti asmenys gali pateikti
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių, generalinio direktoriaus 2017-08-25 įsakymu Nr. 1-417 patvirtintos Korupcijos prevencijos politikos
gairės;
15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje http://www.litrail.lt/korupcijos-prevencija yra sukurta anketos forma, kurią užpildžius (lietuvių
arba anglų kalba) yra pateikiamas pranešimas apie sukčiavimo ir korupcijos atvejį. Sukurtos anketos pagalba suinteresuoti asmenys taip pat gali pateikti
siūlymus dėl vykdomų korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo ar pasiūlyti naujas. Siekiant reglamentuoti tinkamą bendrovės pasitikėjimo linijos
reglamentavimą ir ja gaunamų pranešimų nagrinėjimą, bendrovės generalinis direktorius 2017-12-21 įsakymu Nr. J-771 patvirtino Informacijos apie
pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ tvarkos aprašą. Asmenys informaciją apie pažeidimus gali pateikti bet kuriuo paros
metu šiais pasitikėjimo linijos būdais: nemokamu bendrovės pasitikėjimo telefonu (8 5) 269 3600: el. paštu: prevencija@bekorupcijos.lt
16. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras interneto svetainėje http://www.telecentras.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/ įdiegta speciali skiltis,
pranešimus galima pateikti el. paštu korupcijos.prevencija@telecentras.lt, generalinio direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. 2P-95 patvirtinta tvarka;
17. AB „Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje https://www.keltas.lt/apie-mus-lt/korupcijos-prevencija/ įdiegta speciali skiltis, taip pat apie galimus
pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus galima pranešti el. paštu pranesk@keltas.lt arba pasitikėjimo telefonu +370 67512091;
18. AB „Detonas“ interneto svetainėje http://www.detonas.eu/lt/korupcijos-prevencija įdiegta speciali skiltis pavadinimu „Korupcijos prevencija“,
asmenys galės pateikti savo pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių, direktoriaus 2017-08-11 įsakymu Nr. VI-31 patvirtintas AB
„Detonas“ korupcijos prevencijos politikos aprašas;
19. AB „Problematika“ interneto svetainėje http://www.problematika.lt/lt/apie-mus/ įdiegta speciali skiltis pavadinimu „Korupcijos prevencija“,
asmenys galės pateikti savo pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių. Tvarka, kaip nagrinėjami pranešimai, gauti per „pranešimų
kanalą“, parengta Bendrovės korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos nuostatuose, patvirtintuose 2017-09-04 direktoriaus įsakymu
Nr. 1-326/1.
Vertinimas: priemonė įvykdyta. 2018 m numatoma priemonė atsižvelgiant į 2017-11-28 priimtą Lietuvos Respublikos pranešėjo apsaugos įstatymą
(Nr. XIII-804)26.
26

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f
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1.2.6.

Įsidiegti interneto svetainėje Įstaigos
prie
ministerijos,
2017-06-01
Įdiegta interneto svetainėje skiltis, kurioje
skiltį, kurioje suinteresuoti valstybės įmonės, viešosios
suinteresuoti asmenys galės pateikti savo pasiūlymus
asmenys
galėtų
pateikti įstaigos, akcinės bendrovės
dėl korupcijos prevencijos priemonių.
pasiūlymus
dėl
korupcijos
prevencijos priemonių
Rezultatai:
1. IVPK interneto svetainėje https://ivpk.lrv.lt/lt/pateikti-pasiulymus įdiegta skiltis (per ataskaitinį laikotarpį pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos
priemonių nebuvo pateikta);
2. TID interneto svetainėje http://www.tid.lt/lt/veikla/korupcijos-prevencija/pasiulymas-apie-korupcija įdiegta skiltis;
3. LSLA interneto svetainėje http://ltsa.lrv.lt/pasiulymas įdiegta skiltis;
4. PKPD interneto svetainėje http://www.pkpd.lt/lt/pasiulymai įdiegta skiltis;
5. CAA interneto svetainėje http://www.caa.lt/index.php?1711609954 įdiegta skiltis;
6. LAKD interneto svetainėje http://lakd.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija įdiegta skiltis;
7. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija interneto svetainėjehttp://www.portofklaipeda.lt/pateikti-pasiulymus įdiegta skiltis;
8. VĮ Lietuvos oro uostai interneto svetainėje http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/korupcijos-prevencija/ įdiegta skiltis;
9. VĮ „Oro navigacija“ interneto svetainėje http://www.ans.lt/lt/korupcijos-prevencija-fr/gyventoj-pasiulymams/ įdiegta skiltis;
10. VVKD interneto svetainėje http://vvkd.lt/korupcijos-prevencija/ įdiegusi specialią skiltį;
11. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ interneto svetainėje http://www.siaurukas.eu/index.php/keliones/siaurukas-dviratis/73-istaigosveikla/korupcijos-prevencija įdiegta speciali skiltis, sudaryta galimybė pateikti savo pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių;
12. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas interneto svetainėje http://www.ktti.lt/veikla/korupcijos-prevencija/pasiulymai-ir-iniciatyvos-korupcijosprevencijai-vykdyti/ įdiegta speciali skirtis;
13. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje https://www.placiajuostis.lt/lt/korupcijos-prevencija-109 įdiegta speciali skiltis, sudaryta
galimybė pateikti pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių;
14. AB Lietuvos paštas interneto svetainėje http://www.post.lt/lt/kontaktai/susisiekime sukurta atskira skiltis;
15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje http://www.litrail.lt/korupcijos-prevencija yra sukurta anketos forma, kurią užpildžius (lietuvių
arba anglų kalba) yra pateikiamas pranešimas apie sukčiavimo ir korupcijos atvejį. Sukurtos anketos pagalba suinteresuoti asmenys taip pat gali
pateikti siūlymus dėl vykdomų korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo ar pasiūlyti naujas;
16. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras interneto svetainėje http://www.telecentras.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/ įdiegta speciali skiltis;
17. AB „Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje https://www.keltas.lt/apie-mus-lt/korupcijos-prevencija/ įdiegta speciali skiltis;
18. AB „Detonas“ interneto svetainėje http://www.detonas.eu/lt/korupcijos-prevencija įdiegta speciali skiltis pavadinimu „Korupcijos prevencija“,
asmenys galės pateikti savo pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių;
19. AB „Problematika“ interneto svetainėje http://www.problematika.lt/lt/apie-mus/ įdiegta speciali skiltis pavadinimu „Korupcijos prevencija“,
asmenys galės pateikti savo pasiūlymus el. paštu dėl korupcijos prevencijos priemonių.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
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1.2.7.

Teikti informaciją apie neišduotų Valstybinė kelių transporto
leidimų likutį, didinant užsienio inspekcija prie Susisiekimo
valstybių
leidimų
vykdyti ministerijos
tarptautinį krovinių vežimą
keliais išdavimo skaidrumą
vežėjams.

2017-05-01

Vežėjai savo el. paslaugų paskyroje galės matyti
neišduotų leidimų likutį.

Rezultatai:
Vežėjai savo el. paslaugų paskyroje gali matyti neišduotų leidimų likutį nuo 2017-04-19.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.2.8.

Išplėsti nemokamos pasitikėjimo Lietuvos
saugios
telefono linijos ir elektroninio administracija
pašto pasiekiamumą visuomenei
juos viešinant klientų priėmimo
vietose
(ryški
informacija
stenduose ir kt.), ant transporto
priemonių.

laivybos

2017-07-01

Informacija apie nemokamą pasitikėjimo telefono
liniją ir elektroninį paštą paskelbta klientų priėmimo
vietose (ryški informacija stenduose, interneto
svetainėje ir kt.).

2017-12-31

Nemokamos pasitikėjimo telefono linijos numeris ir
elektroninio pašto adresas paviešinti ant tarnybinio
transporto priemonių.

Rezultatai:
Informacija paviešinta klientų priėmimo vietose (stenduose, interneto svetainėje).
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
1.2.9.

Įdiegti automatizuotas tarnybinių Valstybinė
automobilių kontrolės sistemas, inspekcija prie
leidžiančias realiuoju metu ministerijos

geležinkelio
Susisiekimo

2017-12-31

Įdiegta automatizuota tarnybinių automobilių
kontrolės sistema, automatizuotas kelionės lapų
pildymas.
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matyti transporto priemonės
buvimo
vietą,
nuvažiuotą
atstumą, variklio darbo laiką, ir
automatizuoti kelionės lapų
pildymą.
Rezultatai:
LTSA 2017-12-13 raštu Nr. 15B-3839 informavo SM, kad šios priemonės įgyvendinimas nėra tikslingas su prašymu išbraukti ją iš korupcijos priemonių
plano. To priežastis – pakeistasTransporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas27, kuriuo užtikrinama didesnė kontrolė transporto priemonių naudojimo
srityje.
Vertinimas: priemonės nėra tikslinga įgyvendinti.
2 TIKSLAS Darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse, siekiant ugdyti darbuotojų atsparumą korupcijai, ugdyti
antikorupcinę kultūrą, taip pat gaunant grįžtamąjį ryšį, kiek veiksmingi visi mokymai.
2.1. uždavinys. Teisinio reglamentavimo gerinimas, aiškesnių nuostatų įtvirtinimas, dviprasmiškų nuostatų atsisakymas.
2.1.1.
Peržiūrėti ir prireikus patobulinti Susisiekimo
ministerijos
2017-09-30
Peržiūrėti ir patobulinti teisės aktai, pradėję dirbti
teisės aktus, reglamentuojančius Personalo
administravimo
nauji darbuotojai supažindinti su įstaigos veikla,
susijusia su korupcijos prevencija.
darbuotojų adaptaciją, ypatingą skyrius,
įstaigos
prie
dėmesį skiriant naujų darbuotojų ministerijos
supažindinimui su korupcijos
prevencijos
priemonėmis,
korupcijos apraiškų atpažinimu.
Rezultatai:
1. 2017-10-16 susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-477 patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos aprašas, parengtas Darbuotojų vadovas, kuriame pateikiama informacija apie korupcijos prevenciją. Pradėję
dirbti nauji darbuotojai supažindinti su įstaigos veikla, susijusia su korupcijos prevencija;
2. IVPK direktoriaus 2017-09-28 įsakymu Nr. T-100 patvirtinas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos tvarkos aprašas. Šio tvarkos aprašo tikslas – padėti valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, adaptuotis IVPK, siekiant tinkamai atlikti savo pareigas. Tvarkos apraše nustatyta, kad valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, pasirašytinai yra supažindinami su Asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimus korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu IVPK direktoriaus 2017-08-18 įsakymu Nr. T-89 ir IVPK kovos su
korupcija programa, patvirtinta IVPK direktoriaus 2015-12-01 įsakymu Nr. T-295;
3. TID naujai priimti darbuotojai supažindinami su įstaigos pozicija dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu vadovaujantis Transporto investicijų
direkcijos naujai priimtų ir po pertraukos į darbą grįžusių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis adaptacijos programos
27

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017-11-28 įsakymas Nr. 2BE-203 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2017-03-13 įsakymo Nr. 2BE-41 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos transporto priemonių naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo” pakeitimo”.
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aprašu, patvirtintu TID direktoriaus 2014-12-30 įsakymu Nr. 1.3-244. Pradėję dirbti nauji darbuotojai pagal dalyviui skirtą adaptacijos programoje
(Aprašo 2 priedas) numatomą darbo turinį yra supažindinami su TID vidaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, susijusiais su korupcijos prevencija
(Transporto investicijų direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis TID direktoriaus 2012-06-21 įsakymu Nr. 1.3–153, kuriose
reglamentuota darbo tvarka, kurios tikslas daryti įtaką Direkcijos darbuotojų elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai bei užtikrinti tinkamą
Direkcijos darbo organizavimą, racionalų darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimą bei darbo drausmę; Etikos kodeksu, kuriame reglamentuotos TID
vertybės, apibrėžti darbuotojų profesinės etikos ir elgesio principai bei skatinamas jų taikymas darbinėje veikloje, TID pozicija, susijusi su papildoma
darbuotojų veikla, galinčia sukelti interesų konfliktą, dovanų politika, informavimu apie interesų konfliktą ir kt.; Metodinėmis rekomendacijomis dėl
viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Transporto investicijų direkcijoje,
patvirtintomis TID direktoriaus 2012-09-27 d. įsakymu Nr. 1.3-245, kuriose reglamentuota viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija bei Viešųjų
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo TID kontrolė);
4. LTSA 2017-10-04 direktoriaus įsakymu Nr. V-165 papildytos LSLA vidaus tvarkos taisyklės, numatant, kad pradėję dirbti nauji darbuotojai,
supažindinami su LSLA veikla, susijusia su korupcijos prevencija, 2017 m. lapkričio mėn. priimta nauja Adaptacijos tvarką nauji darbuotojai
supažindinami su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Deklaracijų pateikimo taisyklėmis, VKTI etikos kodeksu, kuriuose yra įtvirtintos
nuostatos, susijusios su antikorupciniu VKTI darbuotojų elgesiu, papildomai numatyta, kad kiekvienu nauju darbuotoju pakalba ir Prevencijos bei
rizikos valdymo skyriaus darbuotojas apie korupcijos prevenciją, taikomas prevencijos priemones, kaip elgtis kai siūlomas kyšis ir pan.;
5. PKPD direktoriaus 2014-11-13 patvirtintas įsakymu Nr. 3-66 PKPD darbuotojų adaptacijos proceso aprašas peržiūrėtas;
6. CAA direktoriaus 2016-12-27 įsakymu Nr.17R-35 buvo patvirtinta procedūra PR-03 „Personalo mokymas“. Šioje procedūroje reglamentuojamas
CAA darbuotojų adaptavimas;
7. LAKD peržiūrėtas, atnaujintas ir papildytas dokumentų (taisyklių, tvarkų, aprašų, kt.) sąvadas, su kuriuo supažindinami visi naujai priimti į Kelių
direkciją darbuotojai, į sąvadą įtrauktas Kelių direkcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas, Kelių direkcijos kovos su korupcija
programa, einamųjų metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas, vieno seminaro metodinė medžiaga apie korupcijos prevenciją
ir praktinius profesinės etikos kontrolės metodai. Su sąvadu darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2.1.2.

Peržiūrėti ir prireikus patikslinti
vidaus
teisės
aktus,
reglamentuojančius
subjektų,
kontroliuojančių ūkio subjektus,
veiklos ir etikos taisykles.

Lietuvos
saugios
laivybos
administracija,
Civilinės
aviacijos
administracija,
Valstybinė
geležinkelio
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos, Valstybinė kelių
transporto
inspekcija
prie
Susisiekimo ministerijos

Rezultatai:
LTSA peržiūrėjusi VGI ir LSLA dokumentus atliko šiuos veiksmus:

2017-09-01

Peržiūrėti ir patobulinti vidaus teisės aktai, aiškesnė,
skaidresnė tvarka.
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1. Pakoreguotos VGI planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės, patvirtintos VGI viršininko 2010-12-27 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atliekamų planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“28, kuriose išdėstytos
asmenų, kontroliuojančių ūkio subjektus, teisės ir pareigos. Atitinkamai peržiūrėtos VGI vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008-02-27 įsakymu Nr. V-84 „Dėl Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, ir pakoreguotas VGI vidaus tvarkos taisyklių V skyrius, reglamentuojantis VGI darbuotojų
elgesio reikalavimus;
2. LSLA 2017-12-14 direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“.
CAA peržiūrėjus teisės aktus buvo pakeistos/patvirtintos šios procedūros:
1. CAA direktoriaus 2017-02-20 įsakymu Nr.17R-4 buvo patvirtinta procedūra PR-08 „Ūkio subjektų priežiūra“;
2. CAA direktoriaus 2017-05-31 įsakymu Nr.17R-18 buvo patvirtinta procedūra PR-09 „Saugos priežiūros rizikos valdymas“;
3. CAA direktoriaus 2017-07-28 įsakymu Nr.17R-34 buvo patvirtinta procedūra PR-13 „Teisės aktų atitikties stebėsena ir įgyvendinimo kontrolė“;
4. CAA direktoriaus 2017-07-21 įsakymu Nr. 17R-32 buvo patvirtinta procedūra PR-14 „Informacijos apsikeitimas su kitomis kompetentingomis
institucijomis“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2.1.3.

Parengti ir patvirtinti korupcijos Viešosios įstaigos, valstybės
prevencijos politikos aprašą
įmonės, akcinės bendrovės

2017-09-01

Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis viešosios
įstaigos, valstybės įmonės, akcinės bendrovės
korupcijos prevencijos politiką.

Rezultatai:
1. KVJUD generalinio direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. V-164 patvirtintas KVJUD korupcijos prevencijos politikos aprašas;
2. VĮ Lietuvos oro uostai generalinio direktoriaus 2017-09-13 įsakymu Nr. IR-184 patvirtintas Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai korupcijos
prevencijos politikos aprašas;
3. VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2017-04-24 įsakymu Nr. V-82 patvirtintas Valstybės įmonės „Oro navigacija“ korupcijos prevencijos
politikos aprašas;
4. VVKD generalinio direktoriaus 2017-08-18 įsakymu Nr. 4S-136 patvirtintas Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos korupcijos
prevencijos politikos aprašas;
5. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ informacijos nepateikė;
6. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas direktoriaus 2017-08-21 įsakymu Nr. 2-83 patvirtintas Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto
korupcijos prevencijos politikos aprašas;
7. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2017-08-11 įsakymu Nr. V-50 patvirtinta Skaidrumo politika;
8. AB Lietuvos paštas generalinio direktoriaus 2017-08-25 įsakymu Nr. 1-417 patvirtintos Korupcijos prevencijos politikos gairės;
9. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2017-10-26 įsakymu Nr. AS-35 patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos įmonių grupės
veiklos skaidrumo politiką;
28
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10. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras generalinio direktoriaus 2017-08-30 įsakymu Nr. 2P-93 patvirtintas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro
korupcijos prevencijos politikos aprašas;
11. AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2017-07-24 įsakymu Nr. 1V-40 patvirtintas AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos prevencijos
politikos aprašas;
12. AB „Detonas“ direktoriaus 2017-08-11 įsakymu Nr. VI-31 patvirtintas AB Detonas korupcijos prevencijos politikos aprašas;
13. AB „Problematika“ direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. 1-479 patvirtintas AB „Problematika“ korupcijos prevencijos politikos aprašas.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2.2. uždavinys. Korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų darbuotojams organizavimas.
2.2.1.
Organizuoti
korupcijos Susisiekimo
ministerijos
Nuolat
Suorganizuoti mokymai įvairiomis aktualiomis
prevencijos
mokymus
ir Personalo
administravimo
korupcijos prevencijos temomis.
antikorupcinio
švietimo skyrius,
Pateikiant informaciją taip pat nurodyti, kiek mokymų
darbuotojams, didesnį mokymų įstaigos
prie
ministerijos,
valandų skirta vienam darbuotojui, atsakingam už
skaičių skiriant darbuotojams, valstybės įmonės, viešosios
korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus, ūkio
atsakingiems už korupcijos įstaigos, akcinės bendrovės
subjektų priežiūrą.
prevenciją, viešuosius pirkimus
ir ūkio subjektų priežiūrą.
Rezultatai:
1.
SM suorganizuoti 6 mokymai (2017-08-03 ir 2017-08-10 Privačiųjų ir viešųjų interesų deklaravimas, pristatė Vyriausioji etikos komisija,
dalyvavo 42 darbuotojai, 2 val.; 2017-10-17 seminare Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairės taikymas, dalyvavo 1 darbuotojas 2 val.; 2017-10-18 Naujas požiūris į antikorupciją viešajame sektoriuje: nuo antikorupcinių
programų prie realių veiksmų, 5 darbuotojai, 8 val.; 2017-10-26 susisiekimo ministro valdymo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų susitikimas
Geroji korupcijos prevencijos praktika, 4 darbuotojai, 2 val.; 2017-11-07 Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas, 2 darbuotojai, 8 val.;
2017-12-18 SM vidiniai mokymai privačių interesų deklaravimo tvarka, 42 darbuotojai, 1 val.);
2.
IVPK suorganizuoti 1 mokymai (direktorius dalyvavo SM reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų susitikime, kuriame buvo
kalbama Korupcijos prevencijos, saugos ir kitais susijusiais aktualiais klausimais. Taip pat 2 Komiteto atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos
organizuotame renginyje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“ Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Renginyje
buvo pristatytos ir aptartos tokios temos kaip „Korupcijos problemų diagnostiniai-sociologiniai tyrimai ir jų rezultatai“, „Ar yra įrankių, padedančių
kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje, ar pakanka Antikorupcinės aplinkos vadovo?“, „Ar reikalingi pranešėjai ir kaip juos turėtume
saugoti?“, „Viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo esmė ir nauda“ ir „Atsparumo korupcijai tyrimo galimybės ir nauda įstaigos viduje“.
3.
TID 28 darbuotojai dalyvavo mokymuose aktualiomis korupcijos prevencijos temomis, vienam TID darbuotojui, atsakingam už korupcijos
prevenciją, viešuosius pirkimus, tenka 7 ak. val. išklausytų mokymų;
4.
LTSA suorganizuoti 10 mokymai (VGI mokymai: 2017-07-13 suorganizuoti vidiniai mokymai, nukreipti prieš korupciją (STT vaizdo seminaras);
2017-08-10 darbuotojos pravesti mokymai Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose. Dalyvavo mokymuose VGI pirkimo organizatoriai ir Viešųjų
pirkimų komisijos nariai; 2017-09-08 suorganizuoti vidiniai mokymai, nukreipti prieš korupciją (STT vaizdo seminaras) bei informuota apie prevencines
priemones ir priežiūra kontrolės srityje; VKTI/LTSA mokymai: 4 val. mokymai 2017-02-24 (FMMC) Korupcijos prevencija: taikomos priemonės ir
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sociologiniai tyrimai; 2017-09-08 d. 1 val. mokymai VKTI Vilniaus skyriaus priežiūros pareigūnams (STT vaizdo seminaras); 2017-10-05 2 val.
mokymai VKTI Kauno priežiūros bei paslaugų skyriaus darbuotojams apie korupcijos prevenciją bei dovanų nepriėmimo politiką; 2017-10-17 du
Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojai dalyvavo seminare, kuriame buvo pristatomas naujas antikorupcinės vadybos standartas; 2017-1018 du Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojai dalyvavo mokymuose „Naujas požiūris antikorupcijos srityje: nuo programų iki realių
veiksmų“; 2017-11-03 Prevencijos skyriaus darbuotojai buvo susitikime su AB „Lietuvos energija“ Prevencijos skyriaus darbuotojais, kurie pasidalino
patirtimi korupcijos prevencijos srityje, įskaitant ir įvairiapusių įmonės rizikų valdymo srityje; 2017-11-15 suorganizuotuoti korupcijos prevencijos
mokymai Šiaulių ir Panevėžio apskrityje dirbantiems kontrolės pareigūnams ir paslaugų srities specialistams. Papasakota apie korupcijos prevenciją,
pateikti realūs pavyzdžiai iš teismų praktikos, bei akcentuota dovanų nepriėmimo politika ir kuo dovana skiriasi nuo kyšio (analizuoti konkretūs
pavyzdžiai); 2017-12-15 suorganizuoti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos mokymai (vebinaras) interesų konfliktų atpažinimo, valdymo,
prevencijos bei privačių interesų deklaravimo temomis. Mokymuose dalyvavo visi LTSA darbuotojai (gyvai ir nuotoliu būdu);
5. PKPD suorganizuoti 1 mokymai (5 darbuotojai dalyvavo mokymuose viešųjų pirkimų tematika, 31,5 val. PKP Korupcijos prevencijos mokymuose
tema Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės dalyvavo 1 darbuotojas, 4 val.);
6.
CAA suorganizuoti 2 mokymai (mokymuose dalyvavo 1 darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją (mokymų trukmė 4 val.); darbuotojai
atsakingi už ūkio subjektų priežiūrą (mokymų trukmė 6 val.);
7.
LAKD suorganizuoti 1 mokymai (tema Korupcijos prevencija (8 val.) dalyvavo 22 darbuotojai, iš kurių: 3 atsakingi už korupcijos prevenciją
asmenys, 3 už viešuosius pirkimus atsakingi asmenys, 9 nesenai pradėję dirbti darbuotojai);
8.
KVJUD organizuota 5 mokymai (2017-10-17 dalyvauta seminare dėl antikorupcinės vadybos sistemos pritaikymo galimybių; 2017-11-13
dalyvauta seminare-diskusijoje Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai veiksniai ir tobulintinos sritys; 2017-11-27
Organizuoti praktiniai korupcijos prevencijos mokymai Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija darbuotojams Korupcijos
prevencija viešuosiuose pirkimuose; 2017-12-01 dalyvauta mokymuose Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje;
2017-12-11 dalyvavo rengiant konferenciją Klaipėdoje, skirtą tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti);
9. VĮ Lietuvos oro uostai suorganizuota 5 mokymai (Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo bei antikorupcinės aplinkos kūrimo tendencijos,
pristatė Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai, dalyvavo 2 darbuotojai dalyvavo, 2 val.; nuotoliniai mokymai Korupcijos prevencija viešuosiuose
pirkimuose, dalyvavo 8 darbuotojai, atsakingi už viešuosius pirkimus bei kiti darbuotojai, 1 val.; Lietuvos standartizacijos departamento rengtame
Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas, 1 darbuotoja, atsakinga už
korupcijos prevenciją dalyvavo 4 val. trukmės seminare; VSĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ rengtame seminare-diskusijoje Korupcijos rizikos
valdymas Lietuvos valstybės valdymo institucijose - geroji praktika, kritiniai sėkmės veiksniai ir tobulintinos sritys, 2 val. ; VISO skirta 14 val.);
10. VĮ „Oro navigacija“ organizuota 12 mokymų (įmonės darbuotojams suorganizuoti treji mokymai 2017-02-10 seminaras Viešųjų pirkimų vykdymas
ir aktualijos, kurį vedė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja; 2017-06-16 ir 2017-06-22
korupcijos prevencijos mokymai, kuriuos vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai; 2017-11-06 seminaras įmonės vadovybei korupcijos
prevencijos tema; įmonės darbuotojai, generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingais už korupcijos prevencijos kontrole darbuotojai dalyvavo ir
šiuose seminaruose (iš viso 20 val.): 2017-09-26 seminare Antikorupcinė viešojo sektoriaus veikla, paremta tarptautiniais reikalavimais; 2017-10-17
seminare Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas; 2017-11-06
seminaras-diskusija Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai sėkmės veiksniai ir tobulintinos sritys; Viešųjų pirkimų
specialistės 2 darbuotojos dalyvavo ir šiuose mokymuose (viso 64 val.): 2017-04-12 konferencijoje Viešieji pirkimai 2017; 2017-05-16 seminare Viešųjų
pirkimų reforma: naujo įstatymo taikymas, naujovės ir praktika; 2017-05-30 advokatų kontoros „Sorainen“, Konkurencijos tarybos ir Viešųjų pirkimų
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tarnybos organizuotoje konferencijoje Konkurencija ir viešieji pirkimai - kartu ar atskirai?; 2017-06-22 seminaras Pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas; 2017-10-27 seminare Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimas pagal
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų taikant naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą; 2017-12-15 seminaras Viešųjų pirkimų naujovės
komunalinio sektoriaus pirkimuose nuo 2017 m. liepos 1 d. );
11. VVKD suorganizuoti 2 mokymai (2017-11-06 organizuoti korupcijos prevencijos mokymai atsakingiems už korupcijos prevenciją Nulinės
tolerancijos korupcijai aplinkos formavimas ir mokymai korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose Interesų konfliktų valdymas viešuosiuose
pirkimuose);
12. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ suorganizuoti 1 mokymai (2017-06-23 vadybininkė – viešųjų pirkimų specialistė dalyvavo mokymuose
viešųjų pirkimų seminare tema Naujausios viešųjų pirkimų reglamentavimo ir organizavimo tendencijos pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą 2017 m.,
Anykščiuose, 6 ak., val.)
13. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas suorganizuoti 3 mokymai (2017-05-05 Administracijos darbuotojų asociacijos seminare Naujasis Viešųjų
pirkimų įstatymas – esminiai pokyčiai ir aktualijos su A. Vazneliu dalyvavo direktoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir mažos
vertės pirkimų organizatorius; 2017-10-26 įstaigos direktorius dalyvavo seminare Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 Antikorupcinės vadybos
sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas, Lektorius – Dr. Raimundas Kalesnykas, taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų susitikime Korupcijos prevencijos bei viešų ir privačių interesų derinimo
klausimais; 2017-12-07 direktoriaus pavaduotojas, viešojo pirkimo komisijos pirmininkas ir komisijos narys dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose
Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2017 m., kuriuos organizavo Viešųjų pirkimų agentūra);
14. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ suorganizuoti 2 mokymai (Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ-geroji praktika, kritiniai sėkmės veiksniai ir
tobulintinos sritys dalyvavo seminare – diskusijoje 1 darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją bei viešuosius pirkimus; Viešųjų pirkimų tema 24
val. mokymuose, kiekvienoje viešųjų pirkimų mokymų programoje mokymų ar seminarų dalį sudaro „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose“;
iš viso vienam darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją bei viešuosius pirkimus, 2017 m. skirta apie 4 val. korupcijos prevencijos tema);
15. AB Lietuvos paštas suorganizuoti 5 mokymai (2017-10-27 suorganizuoti mokymai korupcijos prevencijos tema, įmonės darbuotojams; 2017-0825 pristatytos Akcinės Bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1-417 patvirtintos korupcijos prevencijos politikos gairės,
pagrindiniai aspektai korupcijos prevencijos tema bei atsakyta į darbuotojams aktualius klausimus; Suorganizuoti elektroniniai mokymai korupcijos
prevencijos tema; Bendrųjų reikalų departamento darbuotojams paskirti bendresni mokymai korupcijos prevencijos tema; Finansų ir administravimo
padalinio darbuotojams paskirti Pirkimų skyriui skirti korupcijos prevencijos mokymai viešųjų pirkimų tema);
16. AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuoti 3 mokymai (2017-05-24 dalyvavo Užsienio reikalų ministerijoje vykusioje diskusijoje Kodėl verta kurti
korupcijai atsparią aplinką versle?, dalyvavo 2 darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją, diskusijos metu buvo pristatytas viešojo ir privataus
sektorių atstovų kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba parengtas Antikorupcijos vadovas verslui; 2017-11-07 Vidaus auditorių asociacijos organizuoti
mokymai Deception, detection and statements analysis as key fraud investigation tools, dalyvavo 2 darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją;
2017-11-15–2017-11-16 Briuselyje vyko aukšto lygio susitikimas Globali atitiktis ir kova su korupcija dalyvavo 1 darbuotojas, atsakingas už korupcijos
prevenciją, pasidalino turima patirtimi su AIRBUS, McDonald's, Europos banko, FIFA, Transparency International, Schneider Electric, British
Petroleum ir kt. garsių korporacijų atstovais apie: atitikties užtikrinimą sukčiavimo prevencijos srityje, labiausiai veiksmingus pranešėjų modelius,
naujausias technologijas, kurios padeda užtikrinti atitiktį sukčiavimo/ korupcijos prevencijos srityje; buvo pristatytas ir aptartas naujausias ISO 37001
Kovos su korupcija standartas; papildoma informacija pateikiama 2.2.2. p.);
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17. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras organizuoti 1 mokymai (2017-12-20 įvyko 8 val. trukmės mokymai 25 padalinių vadovams tema:
Korupcijos prevencija, viešųjų ir privačių interesų derinimas. Viena iš mokymo programos dalių buvo skirta korupcijos prevencijai pirkimuose,
mokymus vedė VšĮ „Praeventi“ lektorius Gediminas Sakalauskas);
18. AB „Smiltynės perkėla“ organizuoti 5 mokymai (2017-05-18 Korupcijos grėsmės ir pasekmės 2 val. mokymai, kuriuos vedė Leonas Barišauskas,
Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas, dalyvavo 52 darbuotojai; 2017-06-06 Klaipėdos m. savivaldybėje
buvo organizuojami Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 1,5 val. mokymai, kuriuos vedė Leonas Barišauskas, Lietuvos specialiųjų tyrimų
tarnybos Klaipėdos valdymos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas, dalyvavo 1 bendrovės darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją
bendrovėje; 2017-06-13 Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijoje buvo organizuota konferencija Antikorupcinės aplinkos verslui formavimas,
pranešėjai buvo: Antikorupcinės aplinkos verslui (AAV) rengėjai, Klaipėdos pramonininkų asociacijos bei kiti verslininkų atstovai. Konferencijoje
dalyvavo 2 bendrovės darbuotojai (generalinis direktorius ir darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją bendrovėje), konferencijos trukmė 2 val.;
2017-10-26 SM reguliavimo srities korupcijos prevencijos atstovų susirinkimas Gerosios praktikos pavyzdžiai, dalyvavo 1 bendrovės darbuotojas
atsakingas už korupcijos prevenciją bendrovėje, trukmė 2 val.; 2017-12-01 VšĮ „ Galimybių plėtra“ buvo organizuoti Antikorupcinės aplinkos kūrimas
valstybės ir savivaldybės įstaigoje 6 val. mokymuose dalyvavo generalinis direktorius);
19. AB „Detonas“ suorganizuoti 2 mokymai (Tarpinstituciniai mokymai ir seminarai organizuotuose LR STT, SM bei VĮ Stebėsenos ir prognozių
agentūros, 1 darbuotojas, viso 14 val.);
20. AB „Problematika“ suorganizuoti 2 mokymai (Nulinės tolerancijos korupcijai aplinkos formavimas 4 val. mokymai, mokymuose dalyvavo 41
darbuotojas; Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai sėkmės veiksniai ir tobulintinos sritys 3 val. mokymai, dalyvavo 2
darbuotojai atsakingi už korupcijos prevenciją).
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2.2.2.

Suorganizuoti
darbuotojams Valstybės įmonės, akcinės
2017-12-31
Suorganizuoti mokymai; darbuotojų, kurie dalyvavo
mokymus korupcijos prevencijos bendrovės
mokymuose, skaičius, vienam darbuotojui skirtų
viešuosiuose pirkimuose tema.
mokymo valandų skaičius.
Rezultatai:
1. KVJUD suorganizuoti 1 mokymai 77 darbuotojams, 2017-11-27 8 val. Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose mokymus vedė UAB
„Corporate Securitus“ ekspertas prof. dr. Ryšardas Burba, po mokymų (2017-11-30) buvo surengtas papildomas pasitarimas mokymų metu kilusių
klausimų aptarimui;
2. VĮ Lietuvos oro uostai suorganizuoti 1 val. trukmės mokymai, dalyvavo 8 darbuotojai. (2017 m. gruodžio mėn. darbuotojams, atsakingiems už
viešuosius pirkimus buvo organizuojami nuotoliniai mokymai tema – Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose. Tikslinėje grupėje dalyvavo 7
Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai bei minėto skyriaus vadovė, vidutinė mokymų trukmė - 1 val.)
3. VĮ „Oro navigacija“ suorganizuoti 1 mokymai, darbuotojų skaičius 37; 2 val. (2017-02-10 seminaras Viešųjų pirkimų vykdymas ir aktualijos, kurį
vedė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja);
4. VVKD suorganizuoti 1 mokymai (2017-11-06 organizuoti mokymai tema Interesų konfliktų valdymas viešuosiuose pirkimuose);
5. AB Lietuvos paštas suorganizuoti 1 mokymai, darbuotojų skaičius 41, 1 val. (Finansų ir administravimo padalinio Pirkimų skyriui (10 darbuotojų)
bei Finansų ir administravimo padalinio Bendrųjų reikalų departamentui (31 darbuotojas) paskinti mokymai Elektroninėje mokymų ir testavimo
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sistemoje, kurioje patalpinta mokomoji medžiaga ir trumpo testo išlaikymas, kuris turi būti išlaikytas 100 proc. (Elektroniniai mokymai temomis:
korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose ir korupcijos rizika bendrovės turto valdymo prevencija);
6. AB „Lietuvos geležinkeliai“ suorganizuoti 4 mokymai (Pristatytas naujai priimtas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas – apmokyta 160 darbuotojų, mokymų trukmė 4 val.; Paraiškų rengimas
ir rizikingų pirkimų vertinimas ir valdymas – apmokyti 35 darbuotojai, mokymų trukmė 3 val.; Techninės specifikacijos rengimas – apmokyti 35
darbuotojai, mokymų trukmė 3 val.; Ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų vertinimas – apmokyti 35 darbuotojai, mokymų trukmė 4 val.);
7. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (2017-12-20 įvyko 8 val. trukmės mokymai padalinių vadovams tema: Korupcijos prevencija, viešųjų ir
privačių interesų derinimas. Viena ir mokymo programos dalių buvo skirta korupcijos prevencijai pirkimuose. Mokymus vedė VšĮ „Praeventi“, lektorius
gediminas Sakalauskas. Mokymuose dalyvavo 25 padalinių vadovai);
8. AB „Smiltynės perkėla“ suorganizuoti 1 mokymai, darbuotojų skaičius 9, 4 val. (2017-10-25 buvo organizuoti nemokami mokymai Korupcijos
precencija viešuosiuose pirkimuose, mokymus vedė Leonas Barišauskas, Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos poskyrio
viršininkas, dalyvavo 9 bendrovės darbuotojai, 4 val.);
9. AB „Detonas“ Korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose tema buvo organizuoti 2017-12-04 d., kuriuose dalyvavo 14 darbuotojų;
10. AB „Problematika“ nėra perkančioji organizacija, todėl viešuose pirkimuose nedalyvauja, todėl mokymai korupcijos prevencijos viešuosiuose
pirkimuose tema nebuvo suorganizuoti.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2.2.3.

Parengti aktualios teismų
praktikos apibendrinimai ne
mažiau kaip 4 Susisiekimo
ministerijai aktualiose srityse.

Susisiekimo ministerijos Teisės
skyrius

2017-12-31
2018-12-31

Parengti ne mažiau kaip 4 aktualios teismų praktikos
apibendrinimai Susisiekimo ministerijai aktualiose
srityse ir supažindinti
Susisiekimo ministerijos
darbuotojai.

Rezultatai:
Teisės skyriaus 2017-12-29 rašte Nr. 20-6-60 prašoma pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2017–2018 m. planą, panaikinant jo 2.2.3 papunktį. Priemonė Plane buvo numatyta, siekiant įgyvendinti
korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų darbuotojams organizavimą, tačiau Teisės skyrius šiuo metu atlieka ministerijos padalinių
parengtų teisės aktų projektų stebėseną ir fiksuoja teisės aktų projektuose dažniausiai pasitaikančias teisėkūros, teisės taikymo, suderinamumo su
galiojančiais teisės aktais, teisinės technikos ir kitas klaidas. Atlikęs stebėseną, Teisės skyrius planuoja ministerijos administracijos padaliniams parengti
rekomendacijas ir organizuoti konsultacijas dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, rengiant teisės aktų projektus, pateikti pasiūlymus, kaip šių klaidų
išvengti. Rengdamas konsultacijas, Teisės skyrius išanalizuos aktualią teismų praktiką ir be kita ko vadovausis ja teikdamas pasiūlymus dėl teisėkūros
tobulinimo ministerijos padaliniams. Manytina, kad minėtu būdu bus tinkamai užtikrinamas antikorupcinio švietimo mokymų darbuotojams
organizavimas. Taip pat atsižvelgti į Teisės skyriaus žmogiškųjų išteklių stoką.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta.
2.3 uždavinys. Tolerancijos korupcijai klausimyno pildymas ir išvadų analizė, siekiant įvertinti darbuotojų korupcijos suvokimo lygį, atsparumą
korupcijai, bendrąsias žinias apie korupciją.
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2.3.1.

Nustatyti tolerancijos korupcijai
indeksą:

2.3.1.1. Parengti klausimyną, kuris Susisiekimo
ministerijos
2018-01-01
Parengtas klausimynas.
padėtų nustatyti darbuotojų Biudžeto ir valstybės turto
toleranciją korupcijai:
valdymo departamento Biudžeto
programų vertinimo skyrius
Rezultatai:
Parengtas klausimynas 2018-01-03 pateiktas derinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos nariams.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos 2018-01-26 tarnybiniu raštu Nr. 6-314 nutarta klausimyno
projektą teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijai peržiūrai.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
2.3.1.2. <...>
2.3.1.3. <...>
2.3.1.4. <...>
3 TIKSLAS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse, taip
mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškas
3.1 uždavinys. Organizacinių veiksmų visuma, užtikrinanti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą visoje susisiekimo
sistemoje
3.1.1.
Atlikti veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
nustatymą
ir
pateikti
rekomenduojamas
korupcijos
prevencijos priemones valstybės
įstaigoms, atsakingoms už jų
įgyvendinimą minėtoje srityje:
3.1.1.1. pasirinkti įstaigos veiklos sritis Susisiekimo ministerijos kovos
korupcijos
pasireiškimo su korupcija koordinavimo
komisija,
įstaigos
prie
tikimybei nustatyti;
ministerijos, viešosios įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:

2017-06-31
2018-06-31

Nustatytos sritys, kuriose bus atliekama korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
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Susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės pateikė siūlymus dėl korupcijos
pasireiškimo nustatymo veiklos sritis. Informacija SM pateikta:
1. IVPK 2017-07-04 raštu Nr. S-522 (Reg. Nr. 1-7057);
2. TID 2017-06-28 raštu Nr. 1.2–1147 (Reg. Nr. 1-6895);
3. LSLA (VKTI 2017-06-08 raštas Nr. 15B-1790 (Reg. 1-6155); VGI 2017-06-26 rašto Nr. S-689(1.20.) (Reg. Nr. 1-6793), LSLA 2017-07-19
raštu Nr. 3(1.14E)S-736 (Reg. Nr. 1-7594);
4. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2017-06-12 raštu Nr. 2-334 (Reg. Nr. 1-6264), 2017-07-03 raštu Nr. 2-369
(Reg. Nr. 1-7190);
5. Civilinės aviacijos administracija 2017-07-20 raštu Nr. 12R-1151 (Reg. Nr. 7654);
6. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2017-06-30 raštu Nr. 2E-1193 (Reg. Nr. 1-1-6953);
7. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2017-07-03 raštu Nr. UD-1.6.17-1957 (Reg. Nr. 1-7743);
8. VĮ Lietuvos oro uostai 2017-07-12 raštu Nr. 4R-688 (Reg. Nr. 1-7305);
9. VĮ „Oro navigacija“ 2018-06-26 raštu Nr. 2-505 (Reg. Nr. 1-6786);
10. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 2017-06-30 raštu Nr. 2S-272 (Reg. Nr. 1-6983);
11. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2017-07-28 raštu Nr. S-96 (Reg. Nr. 1-8087);
12. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas 2017-06-30 raštu nr. 10-351 (Reg. Nr. 1-6981);
13. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2017-06-22 Nr. R-259E (Reg. Nr. 1-6758),
14. AB Lietuvos paštas 2017-06-30 raštu Nr. 3-3822 (Reg. Nr.1-7024);
15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-07-13 raštu Nr. 2-1780 (Reg. Nr.1-7362);
16. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2017-07-20 raštu Nr. 4A-97/2.5-10 (Reg. Nr.1-7736);
17. AB „Smiltynės perkėla“ 2017-07-01 dokumentų valdymo sistemoje Avilys;
18. AB „Detonas“ 2017-06-30 raštu Nr. S1-169-(7) (Reg. Nr. 1-6988), 2017-07-03 raštu Nr. S1-170-(7) (Reg. Nr. 1-6989);
19. AB „Problematika“ 2017-06-27 raštu Nr. 9-311 (Reg. Nr.1-6846).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos 2017-07-28 pasėdyje (protokolas 2017-08-01 Nr. 8-45)
nutarta siūlyti Susisiekimo ministerijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą analizuoti privačių interesų valdymo srityje, kadangi AB Lietuvos
paštas nebuvo pasirinkęs veiklos srities, kurioje ketintų nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę, posėdžio metu buvo nutarta bendrovei analizę atlikti
nekilnojamojo turto valdymo srityje. Atitinkamai, 2017-08-11 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos posėdyje
(protokolas 2017-08-23 Nr. 8-53) nutarta, kad Susisiekimo ministerijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė turėtų būti nustatoma viešųjų ir privačių
interesų valdymo srityje, o AB Lietuvos paštui pavesti atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą nekilnojamojo turto valdymo ir
perparduodamų prekių pirkimų srityse.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
3.1.1.2. įstaigos
prie
ministerijos, Įstaigos
prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos,
akcinės viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės, valstybės įmonės bendrovės, valstybės įmonės
pateikia informaciją Susisiekimo

2017-09-01
2018-09-01

Pateiktos išvados, kuriose nustatyta įstaigoje, įmonėje,
bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybė.
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ministerijai apie jų įstaigose
atliktą korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą;
Rezultatai:
Įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
įvertinimą atliko šių institucijų vadovų paskirti atsakingi asmenys arba sudarytos darbo grupės. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
naudotas metodas – sisteminė teisės aktų ir dokumentų lyginamoji analizė, apklausa. Informacija pateikta:
1. IVPK 2017-08-30 raštu Nr. S-686 (Reg. Nr. 1-8938);
2. TID 2017-09-01 raštu Nr. 1.2–1548 (Reg. Nr. 1-8992);
3. LSLA (VKTI 2017-09-01 raštas Nr. 15B-2646 (Reg. 1-9013); VGI 2017-07-26 rašto Nr. S-827(1.20.) (Reg. Nr. 1-7919), LSLA 2017-09-20
raštu Nr. 3(1.14E)S-947 (Reg. Nr. 1-9551);
4. PKPD 2017-08-28 raštu Nr. 2-445 (Reg. Nr. 1-8848);
5. CAA 2017-09-04 raštu Nr. 12R-1418 (Reg. Nr. 1-9062);
6. LAKD 2017-10-25 raštu Nr. 2E-2352 (Reg. Nr. 1-10757);
7. KVJUD 2017-09-05 raštu Nr. UD-1.6.17-2558 (Reg. Nr. 1-9108);
8. VĮ Lietuvos oro uostai 2017-08-31 raštu Nr. 4R-840 (Reg. Nr. 1-8958);
9. VĮ „Oro navigacija“ 2017-08-16 raštu Nr. 2-622 (Reg. Nr. 1-8559);
10. VVKD 2017-09-01 raštu Nr. 2S-360 (Reg. Nr. 1-9012);
11. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2017-09-04 raštu Nr. S-118 (Reg. Nr. 1-9080), 2017-10-13 raštas Nr. S-125 (Reg. Nr. 1-10459);
12. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas 2017-09-01 raštu nr. 10-458 (Reg. Nr. 1-9017);
13. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2017-09-04 Nr. R-332E (Reg. Nr. 1-9048);
14. AB Lietuvos paštas 2017-09-04 raštu Nr. 3-5187 (Reg. Nr.1-9060), 2017-10-17 raštu Nr. 3- 6237 (Reg. Nr. 1-10453);
15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-10-02 raštu Nr. 2-2430 (Reg. Nr.1-9906);
16. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2017-09-05 raštu Nr. 4A-116/2.5-10 (Reg. Nr.1-9071);
17. AB „Smiltynės perkėla“ 2017-09-13 raštu Nr. 2R(1.11.)-456 (Reg. Nr.1-9342);
18. AB „Detonas“ 2017-09-04 raštu Nr. 12R-1418 (Reg. Nr. 1-9062);
19. AB „Problematika“ 2017-09-01 raštu Nr. 9-475 (Reg. Nr.1-9008).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos Motyvuotos išvados projektą dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių
bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė 2017 metų analizės ir vertinimo rezultatų (toliau – motyvuotos išvados
projektas) peržiūrą atliko apklausos būdu ir komisijos sprendimas motyvuotos išvados projektui pritarti ir pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos prevencijos komisijai patvirtintas 2017-11-13 tarnybiniu raštu Nr. 6-451.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
3.1.1.3. surašyti motyvuotą išvadą ir, Susisiekimo
pritarus susisiekimo ministrui, Biudžeto ir

ministerijos
valstybės turto

2017-10-30
2018-10-30

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos

27

pateikti
Specialiųjų
tarnybai.

tyrimų valdymo departamento Biudžeto
programų vertinimo skyrius

susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
komisijoje, pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybai.

Rezultatai:
Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, kuriai pritarta 2017-11-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos posėdyje (protokolas 2017-11-16 Nr. 8-81), ir pasirašyta susisiekimo ministro 2017-11-21 raštu Nr. 2-3891 pateikta Specialiųjų tyrimų
tarnybai.29
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
3.1.2.

Pagal Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje numatytus
kriterijus nustatyti veiklos sritis,
kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė:
3.1.2.1. Atsakingi vykdytojai pateikia Susisiekimo
ministerijos
2017-07-01
Pateikiamas nustatytų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
Susisiekimo
ministerijos administracijos
padaliniai,
sąrašas.
Biudžeto ir valstybės turto įstaigos
prie
ministerijos,
valdymo departamento Biudžeto viešosios įstaigos, valstybės
programų vertinimo skyriui įmonės, akcinės bendrovės
nustatytas veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Rezultatai:
SM administracijos padaliniai pateikė pasiūlymus kurios veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Informacija pateikta:
1. Personalo administravimo skyrius 2017-07-07 raštu Nr. 08-6-69;
2. Komunikacijos ir protokolo skyrius 2017-06-29 informavo el. paštu;
3. Vidaus audito skyrius 2017-06-16 raštu Nr. 10-6-179;
4. Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas 2017-06-30 raštu Nr. 100-6-154;
5. Informacinės visuomenės politikos departamentas 2017-07-03 raštu Nr. 17-6-109;
6. Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentas 2017-06-29 informavo el. paštu;
7. Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentas 2017-06-30 raštu Nr. 120-6-203;
8. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas 2017-07-01 pateikė informaciją dokumentų valdymo sistemoje Avilys;
9. Teisės skyrius 2017-07-07 raštu Nr. Nr. 20-6-36;
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10. Buhalterijos apskaitos skyrius 2017-06-22 raštu Nr. 09-6-77;
11. Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius 2017-06-12 raštu Nr. 6-292;
Susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės pateikė veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigose. Informacija SM pateikta:
1. IVPK 2017-07-04 raštu Nr. S-522 (Reg. Nr. 1-7057);
2. TID 2017-06-28 raštu Nr. 1.2–1147 (Reg. Nr. 1-6895);
3. LSLA 2017-07-19 išsiųstas raštas Nr. 3(1.14E)S-736 (Reg. Nr. 1-7594) (VKTI 2017-06-08 d. raštas Nr. 15B-1790 (Reg. 1-6155); VGI rašto
Nr. S-689(1.20.) (Reg. Nr. 1-6793), LSLA 2017-07-19 raštu Nr. 3(1.14E)S-736 (Reg. Nr. 1-7594);
4. PKPD 2017-06-12 raštu Nr. 2-334 (Reg. Nr. 1-6264), 2017-07-03 raštu Nr. 2-369 (Reg. Nr. 1-7190);
5. CAA 2017-07-20 raštu Nr. 12R-1151 (Reg. Nr. 7654);
6. LAKD 2017-07-27 raštu Nr. 2E-1342 (Reg. Nr. 1-7949);
7. KVJUD 2017-07-03 raštu Nr. UD-1.6.17-1957 (Reg. Nr. 1-7743);
8. VĮ Lietuvos oro uostai 2017-07-12 raštu Nr. 4R-688 (Reg. Nr. 1-7305);
9. VĮ „Oro navigacija“ 2017-06-26 raštu Nr. 2-505 (Reg. Nr. 1-6786);
10. VVKD 2017-09-01 raštu Nr. 2S-360 (Reg. Nr. 1-9012);
11. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2017-07-28 raštu Nr. S-96 (Reg. Nr. 1-8087), 2017-08-04 raštu Nr. S-105 (Reg. Nr. 1-8365);
12. KTTI 2017-06-30 raštu nr. 10-351 (Reg. Nr. 1-6981);
13. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2017-06-22 Nr. R-259E (Reg. Nr. 1-6758),
14. AB Lietuvos paštas 2017-06-30 raštu Nr. 3-3822 (Reg. Nr.1-7024);
15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2017-07-25 raštu Nr. 2-1900 (Reg. Nr.1-7880);
16. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2017-07-20 raštu Nr. 4A-97/2.5-10 (Reg. Nr.1-7736);
17. AB „Smiltynės perkėla“ 2017-08-04 el. paštu;
18. AB „Detonas“ 2017-07-03 raštu Nr. S1-170-(7) (Reg. Nr. 1-6989);
19. AB „Problematika“ 2017-06-27 raštu Nr. 9-311 (Reg. Nr.1-6846).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos 2017-07-28 posėdyje (protokolas 2018-08-01 Nr. 8-43) buvo
svarstytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus nustatytas veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas ir pateiktas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos prevencijos komisijai.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
3.1.2.2. Pagal
gautą
informaciją
parengiamas bendras Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministrui priskirtų valdymo
sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamento Biudžeto
programų vertinimo skyrius,
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
korupcijos prevencijos komisija

2017-10-01

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijai pritarus Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo
departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus
parengtam sąrašui, jis pateikiamas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministrui tvirtinti.
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tikimybė, sąrašas (toliau –
sąrašas).
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos prevencijos komisijos 2017-08-11 pasėdyje (protokolas 2017-08-23 Nr. 8-53) buvo svarstytas Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus nustatytas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, sąrašas ir pateiktas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui tvirtinti.
2017-10-09 susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-466 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai
priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie ministerijos, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4 TIKSLAS. Užtikrinti, kad motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo numatytos priemonės būtų įgyvendintos ir kad būtų
sukurta efektyvi korupcijos prevencijos sistema, taip pat užtikrinti neįvykdytų ankstesnių metų kovos su korupcija programos įgyvendimo priemonių
plane neįvykdytos priemonės.
4.1. uždavinys. Tobulinimas teisės aktų pagal 2016 m. atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas, atsisakant dviprasmiškų, neaiškių terminų,
nustatant konkrečius procedūrų terminus, įtvirtinant apskundimo nuostatas ir kt.
2017-12-31
Pripažintas netekusiu galios teisės aktas.
4.1.1.
Pripažinti netekusiomis galios Susisiekimo
Burinių jachtų registravimo ministerijos Vandens ir
taisykles, patvirtintas Lietuvos geležinkelių transporto
Respublikos
susisiekimo politikos departamento
ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. Vandens
transporto
įsakymu Nr. 218 „Dėl Burinių skyrius
jachtų registravimo taisyklių
patvirtinimo“1.
Rezultatai:
Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentas įgyvendinti numatytu laiku negalėjo, nes siekiant panaikinti priemonėje minimas Burinių
jachtų registravimo taisykles, prieš tai būtina pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus vandens transporto kodeksą, kurio pataisos buvo pateiktos LRV,
tačiau dėl politinio požiūrio pasikeitimo, šiuo metu yra tikslinamos ir artimu metu bus pakartotinai pateiktos suinteresuotosioms institucijoms įvertinti.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
4.1.2.

Patobulinti
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2006 m. sausio 13 d.
įsakymą Nr. 3-13 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos departamento

2017-12-31

Patobulintas teisės aktas.
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transporto
vandenų transporto priemonių Vandens
registravimo
taisyklių skyrius
patvirtinimo“2.
Rezultatai:
Dėl adekvačių priežasčių kaip ir 4.1.1. p. nebuvo galima patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-01-13 įsakymo Nr. 3-13 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
2017-10-01
Patobulintas teisės aktas.
Patobulinti
Lietuvos Susisiekimo
Respublikos
susisiekimo ministerijos Vandens ir
ministro 2001 m. balandžio 2 d. geležinkelių transporto
įsakymą Nr. 86 ,,Dėl Vidaus politikos departamento
transporto
vandenų laivų įgulų minimalios Vandens
sudėties
reikalavimų skyrius
patvirtinimo“ .
Rezultatai:
Pažymėtina, kad anksčiau buvo patvirtintas 2015-04-08 įsakymas Nr. 3-136(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio
2 d. įsakymo Nr. 86 „Dėl Vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“, kurio keisti praėjusių metų laikotarpiu
nebuvo poreikio.
Vertinimas: priemonės įgyvendinint nereikėjo.
4.1.3.

4.1.4.

Patobulinti
Lietuvos Susisiekimo
2017-12-31
Patobulintas teisės aktas.
Respublikos
susisiekimo ministerijos Vandens ir
ministro 2007 m. liepos 9 d. geležinkelių transporto
įsakymą Nr. 3-245 ,,Dėl politikos departamento
Lietuvos Respublikos vidaus Vandens
transporto
vandenų
laivų
registre skyrius
įregistruotų vidaus vandenų
transporto priemonių techninės
priežiūros atlikimo taisyklių
patvirtinimo“ 3.
Rezultatai:
Dėl adekvačių priežasčių kaip ir 4.1.1. p. nebuvo galima patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007-07-09 įsakymo Nr. 3-245 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių
patvirtinimo“.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
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4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

<...>
<...>
saugios
Patobulinti Lietuvos saugios Lietuvos
laivybos
administracijos laivybos administracija
direktoriaus 2010 m. birželio 7
d. įsakymą Nr. V-72 „Dėl
Pramoginių ir asmeninių laivų
techninių apžiūrų atlikimo
taisyklių patvirtinimo“ 4.

2017-12-31

Patobulintas teisės aktas.

Rezultatai:
Teisės aktas nėra patobulintas dėl LSLA reorganizacijos proceso metu darbuotojų kaitos. Paprašyta pratęsti terminą iki 2018-05-01.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
4.1.8.

Pateikti
Susisiekimo
ministerijai pasiūlymus, kaip
patikslinti Konkrečių valstybės
rinkliavos
dydžių
sąrašą,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000
m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių sąrašo ir
Valstybės rinkliavos mokėjimo
ir
grąžinimo
taisyklių
patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos Plėtros ir
tarptautinių
ryšių
politikos
departamentas,
Vandens ir geležinkelių
transporto
politikos
departamentas,
Lietuvos
saugios
laivybos administracija

2017-12-31

Patobulintas teisės aktas.

Rezultatai:
Atliktas valstybės rinkliavų už SM reguliavimo sričiai priklausančių įmonių teikiamas paslaugas perskaičiavimas. Parengti ir pateikti pasiūlymai Finansų
ministerijai: SM 2017-03-02 raštas Nr. 2-632 ir 2017-05-03 raštas Nr. 2-1382. Pasiūlymai patvirtinti LRV 2017-10-04 nutarimu Nr. 792 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo
ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“30.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.

30
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4.1.9.

Patobulinti
Lietuvos Susisiekimo
2017-10-31
Patobulintas teisės aktas.
Respublikos
susisiekimo ministerijos
ministro 2013 m. balandžio 30 Informacinės
d. įsakymą Nr. 3-258 „Dėl visuomenės politikos
Pašto mokos ženklų išleidimo, departamento
išėmimo iš apyvartos ir Pašto skyrius
apskaitos
taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018-03-13 įsakymas Nr. 3-122 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d.
įsakymo Nr. 3-258 „Dėl pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.10.

Patobulinti
Lietuvos Susisiekimo
2017-10-31
Patobulintas teisės aktas.
Respublikos
susisiekimo ministerijos
ministro 2014 m. kovo 17 d. Informacinės
įsakymą Nr. 3-120 „Dėl Pašto visuomenės politikos
ženklų leidybos komisijos departamento
darbo
reglamento Pašto skyrius
patvirtinimo“.
Rezultatai:
2017-05-30 vykusiame Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdyje pateiktas susisiekimo ministro 2014-03-17 įsakymo Nr. 3-120 „Dėl Pašto
ženklų leidybos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projekto Pašto mokos ženklų leidybos komisijai suderinti. 2018-01-08 vykusiame
Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdyje buvo tęsiamas Pašto mokos ženklų leidybos komisijos darbo reglamento pakeitimo projekto derinimas.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
4.1.11.

Patobulinti
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2008 m. spalio 24 d.
įsakymą Nr. 3-406 „Dėl
Motorinių
transporto
priemonių ir jų priekabų
privalomosios
techninės
apžiūros atlikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“; prireikus
–
Lietuvos
Respublikos

Susisiekimo
ministerijos
Kelių
transporto ir civilinės
aviacijos
politikos
departamento Saugaus
eismo skyrius

2017-12-31

Patobulintas teisės aktas.
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saugaus eismo
keliais įstatymą.

automobilių

Rezultatai:
Susisikeimo misnitro 2018-02-19 įsakymas Nr. 3-79 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos
privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 62, 291 straipsniais įstatymu Nr. XIII-692.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.12.

Patobulinti
Lietuvos Susisiekimo
2017-12-31
Patobulintas teisės aktas.
Respublikos
susisiekimo ministerijos
Kelių
ministro 2009 m. balandžio 28 transporto ir civilinės
politikos
d. įsakymą Nr. 3-169 „Dėl aviacijos
Motorinių
transporto departamento Saugaus
priemonių, priekabų ir šių eismo skyrius
transporto
priemonių
sudedamųjų dalių atitikties
įvertinimo atlikimo taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:
Esminiai susisiekimo ministro 2009-04-28 įsakymo Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų
dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai planuojami 2018 m., galimai perduodant šias funkcijas LTSA.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
4.1.13.

Patobulinti
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2014 m. liepos 21 d.
įsakymą Nr. 3-300-(E) „Dėl
Motorinių
transporto
priemonių, priekabų, sugadintų
eismo ar kitokio įvykio metu,
uždraudimo
dalyvauti
viešajame eisme ir draudimo
panaikinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos
Kelių
transporto ir civilinės
aviacijos
politikos
departamento Saugaus
eismo skyrius

2017-12-31

Patobulintas teisės aktas.
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Rezultatai:
Susisiekimo ministro 2018-02-22 įsakymu Nr. 3-91 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3-300-(E) „Dėl
Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.14.
4.1.15.

<...>
kelių
Patobulinti Valstybinės kelių Valstybinė
2017-06-01
Patobulintas teisės aktas.
inspekcija
transporto inspekcijos prie transporto
Susisiekimo
ministerijos prie
Susisiekimo
viršininko 2012 m. liepos 30 d. ministerijos
įsakymą Nr. 2B-308 „Dėl
Bandymų, reikalingų patvirtinti
Europos Bendrijos tipą, ir
gamybos procedūrų atitikties
aprašo patvirtinimo“.
Rezultatai:
VKTI viršininko 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 2BE-11431 „Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2012
m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 2B-308 „Dėl bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.16.

Patobulinti Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie
Susisiekimo
ministerijos
viršininko 2008 m. gruodžio 23
d. įsakymą Nr. 2B-515 „Dėl
Motorinių
transporto
priemonių,
jų
priekabų
gamybos ir perdirbimo ir
techninės ekspertizės atlikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Rezultatai:
31

Valstybinė
kelių
transporto
inspekcija
prie
Susisiekimo
ministerijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8440b2f0617511e7b85cfdc787069b42

2017-11-01

Patobulintas teisės aktas.
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VKTI viršininko 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. 2BE-192, kuriuo pakeistas 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto
priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.17.

Patobulinti
Lietuvos Susisiekimo
2017-10-16
Patobulintas teisės aktas.
Respublikos
susisiekimo ministerijos Vandens ir
ministro 2006 m. gruodžio 22 geležinkelių transporto
d. įsakymą Nr. 3-507 „Dėl politikos departamento
Leidimų
pradėti
naudoti Geležinkelių transporto
Lietuvos
Respublikoje skyrius
geležinkelių
sistemos
struktūrinius posistemius ir
geležinkelių
riedmenis
išdavimo
taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-10-13 įsakymas Nr. 3-475 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d.
įsakymo Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.18.

Patobulinti Civilinės aviacijos Civilinės
aviacijos
administracijos
direktoriaus administracija
2003 m. vasario 11 d. įsakymą
Nr. 4R-13 „Dėl Civilinių
orlaivių
specialiųjų
tinkamumo
skraidyti
pažymėjimų išdavimo taisyklių
patvirtinimo“.

2017-11-01

Patobulintas teisės aktas.

Rezultatai:
CAA 2017-09-29 direktoriaus įsakymas Nr.4R-148 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 4R-13 „Dėl
Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
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aviacijos
2017-11-01
Patobulintas teisės aktas.
Patobulinti Civilinės aviacijos Civilinės
administracijos
direktoriaus administracija
2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymą
Nr. 4R-126 „Dėl Leidimų
specialiajam
skrydžiui
išdavimo taisyklių“.
Rezultatai:
CAA 2017-09-29 direktoriaus įsakymas Nr.4R-147 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 4R-126
„Dėl Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.19.

4.1.20.

Patobulinti Civilinės aviacijos Civilinės
aviacijos
2017-11-01
Patobulintas teisės aktas.
administracijos
direktoriaus administracija
2006 m. balandžio 12 d.
įsakymą Nr. 4R-88 „Dėl
Civilinių orlaivių tinkamumo
skraidyti
pažymėjimų
ir
tinkamumo
skraidyti
periodinės
patikros
pažymėjimų išdavimo taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:
CAA 2017-10-05 direktoriaus įsakymas Nr.4R-153 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 4R-88
„Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
pateikimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.1.21.

Patobulinti Civilinės aviacijos Civilinės
aviacijos
administracijos
direktoriaus administracija
2007 m. liepos 12 d. įsakymą
Nr. 4R-150 „Dėl Civilinių
orlaivių
leidimų
skristi
išdavimo
taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:

2017-11-01

Patobulintas teisės aktas.
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Priemonė įvykdyta CAA 2017-12-29 direktoriaus įsakymu Nr.4R-189 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymo
Nr. 4R-150 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
Įgyvendinant 2017 m. motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 32 numatytas priemones, kuriant efektyvesnę
korupcijos prevencijos sistemą (tobulinant teisės aktus, atsisakant dviprasmiškų, neaiškių terminų, nustatant konkrečius procedūrų terminus, įtvirtinant
apskundimo nuostatas ir kt.) 2017 m. buvo įvykdyta:
1. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2017-12-29 raštu Nr. R-467E (Reg. Nr. 1-12916) informavo, kad siekiant mažinti korupcijos tikimybę tinklų projektų,
topografinės
ir
išpildomosios
dokumentacijos
medžiagos
derinimo procesuose,
techninių sąlygų
telekomunikacijų linijų
prisijungimui/iškėlimui/apsaugojimui rengimo išorės kompanijoms procesuose bei minėtos dokumentacijos derinime, VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2017-12-11 direktoriaus įsakymu Nr. V-76 patvirtinta Topografinių nuotraukų ir projektų registravimo ir derinimo tvarka, kurioje aprašyti esamo tinklo
topografinių nuotraukų ir projektų registravimo ir derinimo procesai.
2. VĮ „Oro navigacija“ 2018-01-09 raštu Nr. 2-34 (Reg. Nr. 1-252) informavo, kad VĮ „Oro navigacija“ 2017-12-21 generalinio direktoriaus įsakymu
Nr. V-272 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ viešųjų pirkimų komisijos sudarymo“ pakeista nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudėtis; VĮ „Oro
navigacija“ 2018-01-09 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P-11 „Dėl viešųjų pirkimų komisijos narių darbo apmokėjimo“, kuriame nustatyti priedai
visiems minėtos komisijos nariams, atsižvelgiant į kompetenciją, atsakomybę, atliekamas užduotis, o jų dydžiai susieti su „pareigybe“ (pirmininkas,
pirmininko pavaduotojas, narys), panaikinant VĮ „Oro navigacija“ 2014-12-01 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. P-348 „Dėl Nuolatinės viešųjų
pirkimų komisijos narių darbo apmokėjimo“; rengiant techninio personalo poreikio planus ir vykdant techninio personalo atranką bus taikomi VĮ „Oro
navigacija“ 2017-12-22 generalinio direktoriaus įsakymais patvirtinti nauji techninio personalo pareigybių aprašymai su specifiniai techniniais
reikalavimais.
3. AB Lietuvos pašto Vidaus audito skyrius siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę atliko neplaninį auditą „AB Lietuvos pašto korupcijos
pasireiškimo tikimybės nekilnojamojo turto valdymo srityje vertinimo auditas“, kurio pagrindu 2017-10-27 buvo suformuotos vykdytinos
rekomendacijos; atliko planinį auditą „AB Lietuvos pašto mažmeninės prakybos auditas, prekių judėjimo proceso auditas“, kurio pagrindu 2018-01-12
suformuotos vykdytinos rekomendacijos.
4. SM siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę dėl privačių ir viešųjų interesų derinimo 2017-11-23 susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-550
„Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos
aprašo patvirtinimo“ atnaujinta privačių ir viešų interesų deklaravimo tvarka, panaikinat 2012-09-26 susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-635 „Dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi Susisiekimo ministerijoje metodinių rekomendacijų
patvirtinimo“.
Vertinimas: kadangi priemonės įvykdytos, todėl jos nebus numatytos 2018 metų plane.
4.2.uždavinys. Atlikti organizacinius veiksmus užtikrinant 2016 m. atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės įgyvendinimą
4.2.1.
<...>
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http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Motyvuota%20i%C5%A1vada%202017.pdf
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4.2.2.

Organizuoti viešųjų pirkimų
mokymus
Susisiekimo
ministerijos
pirkimo
organizatoriams.

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
valstybės turto valdymo
departamento Valstybės
turto valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

2017-08-01

Suorganizuoti mokymai.

Rezultatai:
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius 2017-06-30 suorganizavo
mokymus Susisiekimo ministerijos pirkimo organizatoriams viešųjų pirkimų tema.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.3. uždavinys. Pratęsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų veiklos sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo 2015–
2018 m. priemonių plane neįvykdytas priemones.
2017-06-01
Patobulintas teisės aktas.
4.3.1.
Tobulinti
privalomosios Susisiekimo
techninės apžiūros atlikimo ministerijos
Kelių
kontrolę,
užtikrinant transporto ir civilinės
privalomosios
techninės aviacijos
politikos
apžiūros atlikimo skaidrumą.
departamentas,
Valstybinė
kelių
transporto
inspekcija
prie
Susisiekimo
ministerijos
Rezultatai:
VKTI viršininko 2017-05-23 įsakymu Nr. 2BE-88 „Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos
29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo“ buvo patikslintas įsakymas dėl techninių
motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, tačiau esminiai pakeitimai planuojami 2018 m., daugiau įgaliojimų suteikiant LTSA. Tuo
tikslu parengtas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektas dėl TA įmonių veiklos sustabdymo, panaikinimo, atnaujinimo.
Projektas derinamas su institucijomis.
Vertinimas: priemonė neįvykdyta, perkeliama į 2018 metų planą.
4.3.2.
4.3.2.1.

Tobulinti ir plėtoti elektronines
paslaugas:
Pateikti
informaciją Įstaigos
Informacinės
visuomenės ministerijos
plėtros
komitetui
prie
Susisiekimo ministerijos, kiek

prie

2017-12-31

Pateikta informacija apie tai, kiek vartotojų naudojasi
naujai sukurtomis elektroninėmis paslaugomis.
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vartotojų naudojasi naujai
suskurtomis
elektroninėmis
paslaugomis;
Rezultatai:
IVPK 2017-12-08 raštu Nr. S-1036 iniciavo informacijos apie naudojimąsi įstaigų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis surinkimą ir kreipėsi į
įstaigas prie Susisiekimo ministerijos su prašymu pateikti atitinkamą informaciją.
TID 2017-12-14 d. raštu Nr. 1.2–2220 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano priemonės Nr. 4.3.2.1 įgyvendinimo“ IVPK informavo, kad TID neteikia elektroninių paslaugų, todėl
informacijos apie naudojimąsi jomis bei atliktus elektroninių paslaugų tobulinimo darbus 2017 metais pateikti negali.
CAA 2017-12-29 raštu Nr.12R-2070 informavo Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos apie tai, kad ji 2017 metais
neteikė paslaugų elektroniniu būdu. CAA yra sukurta programinė įranga, skirta elektroninių paslaugų užsakymui naudojant Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformą ir realizuota programos integracija su Elektroninių valdžios vartų portalu. Šiuo metu vyksta pirmųjų CAA teikiamų
paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę ir jų testavimas.
LAKD 2017-12-29 raštu Nr. 2E-3157 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano priemonės Nr. 4.3.2.1 įgyvendinimo“ pateikta informacija apie Kelių direkcijos sukurtą sistemą (sistema
pradėjo veikti 2017-12-16), kuria naudodamasis didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės valdytojas ar jo įgaliotas asmuo galės užpildyti
prašymą išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ir per kelias minutes gauti elektroninį
leidimą (nuo 2017-12-16 iki 2017-12-31 išduoti 374 elektroniniai leidimai).
SM yra informuota, kad PKPD 2017-12-20 raštu Nr. 2-363, o LTSA 2017 m. gruodį raštu Nr. 15B-15 informaciją pateikė IVPK.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
4.3.2.2.
<...>
5 TIKSLAS. Sklandus ir efektyvus Programos ir jos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas, nustatytais terminais.
5.1 uždavinys. Programos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano įgyvendinimas užtikrinimas nustatant konkrečius terminus.
5.1.1.
Peržiūrėti Programą ir jos Susisiekimo
2018-01-01
Pateikti pasiūlymai dėl Programos ir jos įgyvendinimo
įgyvendinimo 2017–2018 m. ministerijos
2017–2018 m. priemonių plano pakeitimo.
priemonių planą ir pateikti administracijos
pasiūlymus dėl tikslinimo.
padaliniai,
įstaigos
prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:
TID 2017-12-29 raštu Nr. 1.2-2295 pasiūlė, kad tikslinga būtų pakoreguoti vertinimo kriterijų, numatytą Plano priemonėje Nr. 2.2.1 – mokymų valandų
skirta vienam darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus, ūkio subjektų priežiūrą. Kaip jau buvo pastebėta 2017 m. gruodžio
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7 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos rašte Nr. 4-01-9567 „Dėl Transporto investicijų direkcijos kovos su korupcija 2015–2016 metais priemonių plano 2016
metų įgyvendinimo“, „toks vertinimo kriterijaus formulavimas yra pernelyg abstraktus, kadangi nėra aišku, koks valandų skaičius yra laikomas tinkamu
šios priemonės įgyvendinimu. Tokio pobūdžio priemonių objektyviausi vertinimo kriterijai yra konkretus (ar minimalus) kvalifikacijos kėlimo
renginiuose dalyvavusių darbuotojų skaičius ar procentinė (nuo visų darbuotojų) išraiška“, į kurį ketinama atsižvelgti. Taip pat vertinant 2017 m. Plano
priemonę Nr. 2.2.1. buvo analizuojamas būtent konkretus (ar minimalus) kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavusių darbuotojų skaičius ar procentinė
(nuo visų darbuotojų) išraiška
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-01-03 d. raštu Nr. 2-4 pateikė pasiūlymą numatyti priemonę, susijusią su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimu, kad būtų nustatyta prievolė visiems akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių,
kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei (toliau - akcinės ir
uždarosios akcinės bendrovės) darbuotojams deklaruoti privačius interesus. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės gali tik rekomenduoti savo
darbuotojams deklaruoti privačius interesus. Įmonė neturi pakankamai privalomųjų teisinių instrumentų pilnai įgyvendinti jai suformuluotą tikslą, nes
gali nežinoti ir negali patikrinti darbuotojo ar jam artimo asmens asmeninį turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, galintį turėti įtakos sprendimams atliekant
tarnybines pareigas, taip pat, kad visi sprendimai įmonėje būtų priimti nešališkai ir teisingai. Siūloma priemonė leistų tinkamai užtikrinti valstybės
interesus, teikti pirmenybę viešiesiems interesams bei užkirstų kelią atsirasti ir plisti korupcijai valstybės valdomose akcinėse ir uždarosiose akcinėse.
Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius pasiūlė, kad plano 2.2.3 papunktyje numatyta priemonė „Parengti aktualios teismų praktikos apibendrinimai ne
mažiau kaip 4 Susisiekimo ministerijai aktualiose srityse” panaikinti. Atkreiptinas dėmesys, kad minėta priemonė Plane buvo numatyta, siekiant
įgyvendinti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų darbuotojams organizavimą. Pažymėtina, kad Teisės skyrius šiuo metu atlieka
ministerijos padalinių parengtų teisės aktų projektų stebėseną ir fiksuoja teisės aktų projektuose dažniausiai pasitaikančias teisėkūros, teisės taikymo,
suderinamumo su galiojančiais teisės aktais, teisinės technikos ir kitas klaidas. Atlikęs stebėseną, Teisės skyrius planuoja ministerijos administracijos
padaliniams parengti rekomendacijas ir organizuoti konsultacijas dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų, rengiant teisės aktų projektus, pateikti pasiūlymus,
kaip šių klaidų išvengti. . Rengdamas konsultacijas, Teisės skyrius išanalizuos aktualią teismų praktiką ir be kita ko vadovausis ja teikdamas pasiūlymus
dėl teisėkūros tobulinimo ministerijos padaliniams. Manytina, kad minėtu būdu bus tinkamai užtikrinamas antikorupcinio švietimo mokymų
darbuotojams organizavimas.
Kiti pateikti pasiūlymai bus įtraukti į Plano 4 tikslą, nes įstaigos prie ministerijos (IVPK, LTSA, PKPD, CAA), valstybės įmonės (KVJUD, VĮ Lietuvos
oro uostai, VVKD, VĮ „Oro navigacija“), viešosios įstaigos („Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, KTTI) ir akcinės bendrovės (AB „Smiltynės perkėla“,
AB „Lietuvos geležinkeliai“) pateikė pasiūlymus susijusius su priemonių, pasirinktų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės metu, skirtų mažinti
korupcijos pasireiškimo tikimybę.
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
5.1.2.

5.1.2.1.

Programos
įgyvendinimo
2017–2018 m. priemonių
vykdymo užtikrinimas:
Atsakingi vykdytojai pateikia
informaciją apie Programos
įgyvendinimo 2017–2018 m.
priemonių vykdymą;

Susisiekimo
ministerijos
administracijos
padaliniai, įstaigos prie

2018-01-10

Pateikta informacija apie priemonių, numatytų, Programos
įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plane, įvykdymo
rezultatus.
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ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:
SM administracijos padaliniai pateikė informaciją apie priemonių, numatytų, Programos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plane, įvykdymo
rezultatus, kurie pateikti prie atitinkamų priemonių vykdymo. Informacija pateikta:
1. Personalo administravimo skyrius 2018-01-08 raštu Nr. 6-72;
2. Komunikacijos ir protokolo skyrius 2018-01-08 raštu Nr. 6-73;
3. Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas 2018-01-10 pateikė ataskaitą el. paštu;
4. Informacinės visuomenės politikos departamentas 2018-01-10 raštu Nr. 6-117;
5. Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentas 20187-12-22 pateikė ataskaitą el. paštu;
6. Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamentas 2018-01-09 raštu Nr. 6-78;
7. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas 2018-01-09 raštu Nr. 6-81;
8. Buhalterijos apskaitos skyrius 2018-01-05 raštu Nr. 6-57;
9. Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyrius 2018-01-09 raštu Nr. 6-89;
10. Ūkio skyrius 2018-01-08 raštu Nr. 6-68;
11. Teisės skyrius informaciją patalpino dokumentų valdymo sistemoje Avilys.
Susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos prie ministerijos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės pateikė informaciją apie
priemonių, numatytų, Programos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plane, įvykdymo rezultatus, kurie pateikti prie atitinkamų priemonių vykdymo.
Informacija pateikta:
1. IVPK 2018-01-04 raštu Nr. S-7 (Reg. Nr. 1-109);
2. TID 2018-01-09 raštu Nr. 12-62 (Reg. Nr. 1-228);
3. LSLA 2018-01-04 raštu Nr. 15B-29 (Reg. 1-87);
4. PKPD 2018-01-12 Nr. 2-13 (Reg. Nr. 1-385);
5. CAA 2018-01-10 Nr. 12R-57 (Reg. Nr. 1-299);
6. LAKD 2018-02-13 Nr. 2E-418 (Reg. Nr. 1-1517);
7. KVJUD 2018-01-05 raštu Nr. UD-1.6.28-44 (Reg. Nr.1-123);
8. VĮ Lietuvos oro uostai 2018-01-04 raštu Nr. 4R-10 (Reg. Nr.1-113);
9. VĮ „Oro navigacija“2018-01-09 raštu Nr. 2-34(Reg. Nr.1-252);
10. VVKD 2018-01-11 raštu Nr. 2S-14 (Reg. Nr.1-316);
11. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2018-01-12 raštu Nr. S-5 (Reg. Nr. 1-392);
12. VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas 2017-12-27 raštu Nr. 10-641 (Reg. Nr.1-12862);
13. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2018-01-09 raštu R-9E (Reg. Nr. 1-227), 2017-12-29 raštu Nr. R468E (Reg. Nr. 1-12928);
14. AB Lietuvos paštas 2018-01-10 raštas. Nr. 3-258 raštu nr. 3-258 (Reg. Nr.1-301);
15. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2018-01-19 raštu Nr. 2-72 (Reg. Nr.1-634);
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16. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2018-01-10 raštu Nr. 4A-3/2.5-10 (Reg. Nr.1-293);
17. AB „Smiltynės perkėla“ 2018-01-04 raštu Nr. 2R(1.11)-6 (Reg. Nr.1-99);
18. AB „Detonas“ 2018-01-09 raštu Nr. S1-5-(6) (Reg. Nr. 1-243);
19. AB „Problematika“ 2018-01-10 raštu Nr. 9-11 (Reg. Nr.1-295).
Vertinimas: priemonė įvykdyta.
5.1.2.2.
1

<...>

Įvertinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
Įvertinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
3
Įvertinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
4
Įvertinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
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2016-07-29 antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-5885 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
2016-07-29 antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-5885 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
2016-07-29 antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-5885 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
2016-07-29 antikorupcinio vertinimo išvadoje Nr. 4-01-5885 pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

