PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-254
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2017 M. VEIKLOS PLANAS
(įstaigos (programos vykdytojo) pavadinimas)

Misija:

Siekti, kad būtų sukurta susisiekimo sistema, atitinkanti Europos Sąjungos politikos pagrindinius principus, tikslus ir kriterijus; rekonstruoti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą; sudaryti
palankias sąlygas verslo ir socialinei plėtrai, skaidriai konkurencijai.

Vizija:
Vertybės:
Programa

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

Programos kodas

01 008

SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. eur)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
KITOS LĖŠOS (nurodyti)

13259
659
115
12485

IŠ VISO:

Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu programos vykdytojo vykdomi projektai įtraukti į susisiekimo ministro
valdymo srities Valstybės investicijų programos vykdomų projektų sąrašą, kuris tvirtinamas susisiekimo ministro
įsakymu)

0

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui

4681

TECHNINĖS PARAMOS LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, IŠ VISO:
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui

774

Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje / pabaigoje)

199
199

115
2645

5
240

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Programos tikslas:

01-08-01

Rezultatas

R-01-08-01-01

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Įgyvendinti valstybės transporto, pašto ir elektroninių ryšių
politiką.
Einamaisiais metais numatytų Susisiekimo ministerijos
koordinuojamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano darbų ir veiklų įgyvendinimas (proc.).

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

II

III

IV

100

100

100

100

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

13259
Darbų ir veiklų skaičiaus dalis

procentai

Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamento (toliau –
BVTVD) Strateginio planavimo
skyrius (toliau – SPS)

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Rezultatas

R-01-08-01-02

Rezultatas

R-01-08-01-03

1 uždavinys
Produktas
Produktas

Produktas
Produktas
Priemonė

Veiksmas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

II

III

IV

procentai

98,7

98,7

98,7

98,7

procentai

91

91

91

91

vnt.

17

17

17

16

BVTVD SPS

Parengtų teisės aktų skaičiaus dalis

procentai

70

80

85

90

Paslaugos skaičius

mln. vnt.

3,875

3,875

3,875

3,875

mln. vnt.

3,175

3,175

3,175

3,175

Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamentas (toliau – PTRD),
BVTVD
IVPD
Pašto skyrius (toliau – PS)
IVPD PS

Namų ūkių dalis

Informacinės visuomenės
politikos departamento (toliau –
IVPD) Elektroninių ryšių skyrius
(toliau – ERS)
IVPD ERS
12485

Investicijų projektų skaičius

P-01-08-01-01-04 Pristatytų periodinių leidinių kaimo gyvenamųjų vietovių
Periodinių leidinių skaičius
prenumeratoriams skaičius.
01-08-01-01-01
Įgyvendinti XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
priemonių planą bei užtikrinti ministerijai ir ministerijos reguliavimo
srities įmonėms ir įstaigoms nustatytų uždavinių ir funkcijų
įgyvendinimą.
01-01-01
Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių Parengtas Strateginis veiklos planas
2018–2020 m. strateginio veiklos plano projektą (toliau – Strateginis
veiklos planas).

Veiksmas

01-01-02

Naudojantis Valstybės biudžeto apskaitos ir atskaitomybės sistemos
VBAMS funkcinėmis galimybėmis ir priemonėmis, perduoti
informaciją apie 2018–2020 m. Strateginio veiklos plano programų
tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus Finansų ministerijai.

Veiksmas

01-01-03

Veiksmas

01-01-04

Veiksmas

01-01-05

Naudojantis Stebėsenos informacinės sistemos funkcinėmis
Įvesta duomenų
galimybėmis ir priemonėmis, įvesti 2018–2020 m. Strateginio veiklos
plano duomenis.
Tikslinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių Patikslintas Strateginis veiklos planas
2017–2019 m. strateginį veiklos planą.
Įgyvendinant Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Parengta ataskaita
programos nuostatas, parengti ir pateikti ministerijos veiklos rezultatų
metinę ataskaitą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.

Veiksmas

01-01-06

Veiksmas

01-01-07

Veiksmas

01-01-08

Veiksmas

01-01-09

Koordinuoti Susisiekimo ministerijai priskirtų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymo eigą,
teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai šios programos
priemonių vykdymo ataskaitas.
Parengti visų 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos Susisiekimo ministerijos koordinuojamų prioritetų
priemonių, projektų atrankos kriterijus ir projektų finansavimo sąlygų
aprašus.
Koordinuoti Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje
numatytų 2017 m. transporto, ryšių ir informacinės visuomenės
plėtros kapitalo investicijų panaudojimą ir jų paskirstymą pagal
investicijų projektų įgyvendinimo programas, projektų vykdytojus ir
investicijų projektus.
Parengti ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu
patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos investicijų projektų atrankos (į preliminarų projektų
sąrašą) tvarkos aprašą.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

Gyventojų, kuriems sudaryta galimybė gauti prieigą prie plačiajuosčio Visų šalies gyventojų dalis
ryšio, dalis iš visų šalies gyventojų (proc.).

Namų ūkių, kurie yra spartaus plačiajuosčio ryšio (30Mbps ir
daugiau) dengiamoje teritorijoje, dalis (proc.).
01-08-01-01
Užtikrinti optimalų transporto, ryšių sistemos institucijų valdymą ir
informacinės visuomenės plėtros politiką.
P-01-08-01-01-01 Įgyvendinamų investicijų projektų, numatytų investicijų projektų
įgyvendinimo programose, skaičius.
P-01-08-01-01-02 Transporto, informacinės visuomenės plėtros, elektroninių ryšių ir
pašto sričiai plėtoti reikiamų nacionalinių teisės aktų, perkeliančių ES
teisės nuostatas, parengimas (proc. ).
P-01-08-01-01-03 Suteiktos universaliosios pašto paslaugos skaičius.

Mato vnt.

5070
vnt.

1

BVTVD SPS

procentai

100

100

100

100

BVTVD SPS

procentai

100

100

100

100

BVTVD SPS

procentai

100

100

100

100

BVTVD SPS

vnt.

1

Parengtos ataskaitos

vnt.

2

Parengta dokumentų pagal poreikį

vnt.

Perduota informacija

Patikslinta dokumentų pagal poreikį

Parengtas teisės aktas

procentai

vnt.

2

100

BVTVD SPS

1

100

1

100

1

1

BVTVD SPS

28

BVTVD SPS

100

BVTVD SPS

BVTVD SPS

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Rengti informaciją apie siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų
2018–2020 metų programą transporto, ryšių ir informacinės
visuomenės plėtros projektus.
Rengti informaciją 2018–2020 m. Strateginio veiklos plano projektui
pagal skyriaus kompetenciją.
Tikslinti 2017–2019 m. Strateginį veiklos planą pagal skyriaus
kompetenciją.
Sudaryti ir tikslinti Susisiekimo ministerijos 2017 m. vykdomų ir
administruojamų biudžeto programų sąmatas (įskaitant ir VBAMS),
rengti derinimo pažymas dėl sąmatų keitimo ir teikti Finansų
ministerijai.
Parengti Susisiekimo ministerijos 2018 metų veiklos plano projektą.

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

II

III

IV

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

Parengta informacija

procentai

100

100

100

100

BVTVD SPS

Dalyvauta rengiant

procentai

100

100

100

100

Dalyvauta tikslinant

procentai

100

100

100

100

BVTVD Ekonomikos ir biudžeto
skyrius (toliau – EBS)
BVTVD EBS

Patikslintos programų sąmatos

procentai

100

100

100

100

BVTVD EBS

1

BVTVD EBS

1

BVTVD EBS

Veiksmas

01-01-10

Veiksmas

01-01-11

Veiksmas

01-01-12

Veiksmas

01-01-13

Veiksmas

01-01-14

Veiksmas

01-01-15

Išanalizuoti ir parengti informaciją apie susisiekimo ministro valdymo Parengtos ataskaitos
sritims priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų
veiklos ir finansinius rodiklius ir įstaigų vadovų darbo užmokestį.

vnt.

Veiksmas

01-01-16

Pateikti VĮ Turto bankui (Valdymo koordinavimo centrui)
Parengtos ataskaitos
apibendrintą informaciją valstybės valdomų įmonių veiklos
skaidrumo užtikrinimo ir veiklos efektyvumo didinimo klausimais,
vadovaujantis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo
patvirtinimo“, ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665
„Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės
valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

vnt.

Veiksmas

01-01-17

Pateikti ministerijos vadovybei išvadas dėl susisiekimo ministro
Parengtos išvados
valdymo sritims priskirtų valstybės įmonių, viešųjų įstaigų strateginių
veiklos planų ir veiklos ataskaitų.

vnt.

7

7

Veiksmas

01-01-18

Parengtos ataskaitos

vnt.

3

3

Veiksmas

01-01-19

Parengta ataskaita

vnt.

Veiksmas

01-01-20

Parengta informacija ir paskelbta Seimo Audito
komiteto informacinėje sistemoje (AKIS)

vnt.

Veiksmas

01-01-21

Vykdyti ministerijos administracijai skirtų valstybės biudžeto lėšų
naudojimo stebėseną ir parengti ataskaitas.
Išanalizuoti ir parengti informaciją Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai apie susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų
valstybės įmonių, akcinių bendrovių vadovaujančių darbuotojų darbo
užmokestį.
Išanalizuoti medžiagą apie susisiekimo ministro valdymo sritims
priskirtų biudžetinių įstaigų pareigybių skaičių, darbo užmokesčio ir
kitas išlaidas ir pateikti informaciją Seimo Audito komitetui
parlamentinei kontrolei vykdyti.
Parengti Susisiekimo ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą.

Parengta ataskaita

vnt.

Veiksmas

01-01-22

Atliktos pagal poreikį pirkimo iniciatorių inicijuotų
viešųjų pirkimų procedūros ir, įvykus pirkimui,
sudarytos teisės aktų reikalavimus atitinkančios
sutartys

Veiksmas

01-01-23

Vadovaujantis einamaisiais finansiniais metais numatomų atlikti
Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų planu bei ne pagal planą
iškylančiu prekių, paslaugų ar darbų poreikiu, atlikti teisės aktų
reikalavimus atitinkančias viešųjų pirkimų procedūras (išskyrus
pirkimų organizatoriams priskirtinus pirkimus) ir, įvykus pirkimams,
sudaryti teisės aktų reikalavimus atitinkančias viešųjų pirkimų
sutartis.
Parengti einamaisiais finansiniais metais numatomų atlikti viešųjų
pirkimų planą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

vnt.

Parengtas veiklos planas

Parengtas viešųjų pirkimų planas

3

procentai

vnt.

1

1

1

5

1

BVTVD EBS

BVTVD EBS

3

3

1

1

1

BVTVD EBS

1

1

1
100

100

1

BVTVD EBS

BVTVD EBS

BVTVD EBS
100

100

BVTVD Valstybės turto valdymo
ir viešųjų pirkimų skyrius (toliau
– VTVVPS)

BVTVD VTVVPS

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

Parengti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal
Parengta ataskaita
preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir
visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
Įgyvendinti ministerijos, kaip valstybės įmonių, viešųjų įstaigų
Įgyvendintos funkcijos
savininko, dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojos, funkcijas.
Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti funkcijas, susijusias su
susisiekimo ministro valdymo sritims priskirtų valstybės įmonių,
akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų valdomo
valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo.

vnt.

1

procentai

100

vnt.

1

Išanalizuoti ir įvertinti Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie
Parengtos ataskaitos
ministerijos ir kitų programų vykdytojų vykdomų programų tarpines
ataskaitas ir kitą informaciją, būtiną ministerijos veiklos sritims
reguliuoti, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

vnt.

1

Įvertinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame 2017 m.
programų vertinimo plane numatytą Susisiekimo ministerijos
programą, parengti ataskaitos projektą, pateikti pasiūlymus
susisiekimo ministrui.
Atlikti funkcijų peržiūrą pagal patvirtintą Vyriausybei atskaitingų
institucijų funkcijų peržiūros 2017 m. planą, rezultatus aptarti
ministerijos valdymo tobulinimo grupėje, pateikti siūlymus
susisiekimo ministrui.
Vykdyti projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių
partnerystės būdu, stebėseną, parengti apibendrintą informaciją
vadovybei.
Išanalizuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų
valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų
įgyvendinimo tarpines (ketvirtines) ir metines ataskaitas, parengti
įmonių investicijų projektų, vykdomų nuosavomis lėšomis, suvestinę.

Parengta ataskaita

Veiksmas

01-01-24

Veiksmas

01-01-25

Veiksmas

01-01-26

Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos 2016 metų veiklos ataskaitą.

Veiksmas

01-01-27

Veiksmas

01-01-28

Veiksmas

01-01-29

Veiksmas

01-01-30

Veiksmas

01-01-31

Veiksmas

01-01-32

Veiksmas

01-01-33

Veiksmas

01-01-34

Veiksmas

01-01-35

Parengta ataskaita

II

III

IV

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai
BVTVD VTVVPS

100

100

100

BVTVD VTVVPS

BVTVD Biudžeto programų
vertinimo skyrius (toliau – BPVS)
1

1

1

BVTVD BPVS

vnt.

1

BVTVD BPVS

Parengta ataskaita

vnt.

1

BVTVD BPVS

Parengta ataskaita

vnt.

1

1

1

1

BVTVD BPVS

Parengta ataskaita

vnt.

1

1

1

1

BVTVD BPVS

Patikrinti projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas, kurias Parengti įsakymai ir projektų sutartys
teikia Transporto investicijų direkcija (toliau – TID) ir Centrinė
projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), parengti sprendimus dėl
finansavimo skyrimo valstybės ir regionų projektams. Patikrinti,
suderinti projektų sutartis, jų pakeitimus.
Patikrinti mokėjimo paraiškas (vykdyti ES ir biudžeto lėšų kontrolę). Patikrintos mokėjimo paraiškos

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ES paramos
koordinavimo skyrius (toliau –
ESPKS)

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ESPKS

Parengti ataskaitas, informaciją vadovaujančiajai institucijai, kitoms Parengtos ataskaitos ir informacija
institucijoms, kurioms reikia parengti 2007–2013 m. ir 2014–2020
m. veiksmų programų metines, galutines, periodines ir kitas projektų
įgyvendinimo ataskaitas, Susisiekimo ministerijos vadovybei, kitiems
vadovams.
Rengti Transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių
Surengti posėdžiai
ryšių sektorių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų
investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis,
įgyvendinimo stebėsenos komisijos posėdžius.

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ESPKS

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ESPKS

4

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

Vykdyti paraiškų patvirtinimo procedūras, teikti ataskaitas ir kitus
dokumentus Europos Komisijos Inovacijų ir tinklų programų
vykdomajai įstaigai dėl TEN-T ir EITP transporto ir telekomunikacijų
sektorių projektų.
Tikrinti projektų metines, mėnesio ataskaitas, rengti informaciją
Sanglaudos fondo priežiūros komiteto posėdžiams, teikti vadovybei
informaciją apie projektų uždarymo procedūras.
Rengti ir atnaujinti dokumentus, reikalingus užtikrinti tinkamą
2014−2020 metų ES struktūrinių investicijų valdymo ir kontrolės
sistemos veikimą.

Veiksmas

01-01-36

Veiksmas

01-01-37

Veiksmas

01-01-38

Veiksmas

01-01-39

Įgyvendinant Direktyvą 2016/797 ir Direktyvą 2016/798 parengti
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą .

Veiksmas

01-01-40

Veiksmas

01-01-41

Veiksmas

01-01-42

Veiksmas

01-01-43

Veiksmas

01-01-44

Įgyvendinant Direktyvą 2016/2370, Direktyvą 2016/797 ir Direktyvą
2016/798 parengti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodekso pakeitimo įstatymo projektą.
Parengti viešosios geležinkelių infrastruktūros kokybės ir finansavimo
užtikrinimo sutarties projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso
pakeitimo įstatymo projektą.
Parengti Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje pakeitimo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais
Lietuvos Respublikoje“ projeką.

Veiksmas

01-01-45

Veiksmas

01-01-46

Veiksmas

II

III

IV

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdytos paraiškų patvirtinimo procedūros, parengtos
ataskaitos

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ESPKS

Parengtos ataskaitos ir informacija

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ESPKS

Parengtas atnaujintas 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijoje vidaus procedūrų vadovas, kiti
dokumentai.
Parengtas teisės aktų projektas

vnt.

pagal poreikį

BVTVD ESPKS

Parengti teisės aktų projektai

vnt.

1

Parengtas sutarties projektas

vnt.

1

VGTPD GTS

Parengti teisės aktų projektai

vnt.

1

Parengtas teisės akto projektas

vnt.

1

VGTPD Vandens transporto
skyrius (toliau – VTS)
VGTPD VTS

Parengtas teisės akto projektas

vnt.

1

VGTPD Aplinkosaugos ir
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos skyrius (toliau –
AESPS)
VGTPD AESPS

vnt.

1

Vandens ir geležinkelių transporto
politikos departamento (toliau –
VGTPD) Geležinkelių transporto
skyrius (toliau – GTS)

1

VGTPD GTS

1

Atstovauti Lietuvos pozicijai NATO Transporto grupės plenariniuose Dalyvauta renginiuose
posėdžiuose.
Patvirtinti Lietuvos ir Lenkijos Baltijos funkcinio oro erdvės bloko
Parengtas ir patvirtintas Lietuvos ir Lenkijos FOEB
(FOEB) strategijos veiksmų planą.
strategijos veiksmų planas

vnt.
vnt.

1

Kelių transporto ir civilinės
aviacijos politikos departamento
(toliau – KTCAPD) Civilinės
aviacijos skyrius
(toliau – CAS)

01-01-47

Pritraukti naujų tiesioginių skrydžių į Lietuvos tarptautinius oro
uostus įgyvendinant reikalingas priemones šiam tikslui pasiekti.

vnt.

5

KTCAPD CAS

Veiksmas

01-01-48

1

KTCAPD CAS

Veiksmas

01-01-49

Įgyvendinti reikalingas priemones oro uostų infrastruktūrai
rekonstruoti.
Koordinuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimą.

Veiksmas

01-01-50

Veiksmas

01-01-51

Veiksmas

01-01-52

Registruoti ministerijoje gaunamus dokumentus, asmenų prašymus,
skundus ir paklausimus, siunčiamus ir vidaus dokumentus.

Užregistruoti dokumentai

Veiksmas

01-01-53

Administruoti įslaptintą dokumentaciją.

Užregistruoti dokumentai

Pradėti nauji maršrutai iš (į) Lietuvos oro uostų (-us)

vnt.
Rekonstruotas Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo takas
ir signalinių žiburių sistema
vnt.
Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo sąmata
vnt.
Surengti praktinius mokymus savivaldybių atstovams darnaus judumo Surengti mokymai
tematika
procentai
Įgyvendinti Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 m.
Įgyvendintos priemonės
programos tarpinstitucinio 2015–2017 m. veiklos plano priemones.

5

1

KTCAPD Kelių transporto
skyrius (toliau - KTS)
KTCAPD KTS

1
1
100

100

100

100

KTCAPD Saugaus eismo skyrius

procentai

100

100

100

100

procentai

100

100

100

100

Informacinių sistemų ir
dokumentų valdymo skyrius
(toliau – ISDVS)
ISDVS

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Veiksmas

01-01-54

Administruoti ministerijos kompiuterių ir kompiuterių tinklo techninę Pašalinti trikdžiai registruoti HelpDesk sistemoje
ir programinę įrangą, informacines sistemas ir šių sistemų naudotojus.

Veiksmas

01-01-55

Plėtoti tarptautinius ryšius su Lietuvai strategiškai svarbiomis užsienio Organizuoti susitikimai, parengta medžiaga,
vnt.
valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir asociacijomis.
pranešimai ministerijos vadovybei
Parengtas ir kas ketvirtį atnaujinamas ministerijos
vnt.
tarnybinių komandiruočių planas
Susisteminti informaciją apie atstovavimą Lietuvos Respublikos
Parengtas ministerijos informacinis sąvadas apie
vnt.
interesams tarptautinėse organizacijose susisiekimo ministrui
dalyvavimą susisiekimo ministro valdymo sritims
priskirtose valdymo srityse 2016 m.
priskirtų tarptautinių organizacijų veikloje
Koordinuoti Susisiekimo ministerijos veiksmai, reikalingi sklandžiam Atsakymų į klausimynus parengimas, atstovavimas
procentai
pasirengimui narystei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
EBPO renginiuose, reikalingos informacijos Užsienio
organizacijoje (EBPO).
reikalų ministerijai, LRVK pateikimas, Susisiekimo
ministerijai reikalingų Lietuvos Respublikos teisės aktų
vertimo procesas, kt.

procentai

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

I

II

III

IV

95

95

95

95

ISDVS

1

PTRD Tarptautinio
bendradarbiavimo skyrius (toliau
– TBS)

pagal poreikį
1

1

1

1

Veiksmas

01-01-56

Veiksmas

01-01-57

Veiksmas

01-01-58

Rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie ministerijos dvišalį Parengta ir pateikta reikalinga informacija
ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą susisiekimo ministrui
priskirtose valdymo srityse ir pagal poreikį ją teikti ministerijos
vadovybei, Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Prezidentūrai.

vnt.

pagal poreikį

PTRD TBS, kiti ministerijos
administracijos padaliniai pagal
kompetenciją

Veiksmas

01-01-59

Parengti Susisiekimo ministerijos siūlymus dėl regioninio
bendradarbiavimo formatuose (Baltijos Asamblėja, Baltijos Ministrų
Taryba (BMT), Šiaurės ir Baltijos šalių Ministrų Taryba (NB8)
pasirašomų dokumentų projektų.

vnt.

pagal poreikį

PTRD TBS, kiti ministerijos
administracijos padaliniai pagal
kompetenciją

Veiksmas

01-01-60

Organizuoti:
Suorganizuoti posėdžiai
susisiekimo ministro, ministerijos vadovybės ir kitų darbuotojų
dvišalius ir daugiašalius susitikimus su Europos Komisijos, Europos
Parlamento atstovais, rengti ir (arba) dalyvauti rengiant medžiagą,
reikalingą šiems susitikimams;
susisiekimo ministro, ministerijos vadovybės dalyvavimą Transporto,
telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiuose.

Veiksmas

01-01-61

Veiksmas

01-01-62

Veiksmas

01-01-63

Veiksmas

01-01-64

Veiksmas

01-01-65

Veiksmas

01-01-66

Veiksmas

01-01-67

Veiksmas

01-01-68

Užtikrinti ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo stebėseną ir teikti Pateikta informacija ministerijos administracijos
Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo padaliniams apie naujai priimtus ES teisės aktus
ministerijos apie teisės perkėlimo planų vykdymo ataskaitas.
Įdėta į LINESIS informacija apie numatomas ES teisės
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones ir jų
vykdymą
Atliktas ES teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų
atitikties įvertinimas
Notifikuoti ES teisės įgyvendinimo duomenų bazėje
nacionaliniai teisės aktai
Pateiktos Europos teisės departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ES teisės aktų
įgyvendinimo ataskaitos
Koordinuoti Susisiekimo ministerijos pozicijų dėl įvairiose ES
Vykdytos LINESIS administratoriaus Susisiekimo
Tarybos darbo grupėse / formatuose svarstomų ES dokumentų
ministerijoje funkcijos
Paskirstyti iš LINESIS gauti dokumentai, koordinuotas
projektų rengimo ir pristatymo.
pozicijų rengimas ir pastabų ES teisės aktų vertimams
teikimas
Sklandaus transporto priemonių patekimo į PKP ir Lietuvos
Patvirtintas Pasienio kontrolės punktų informacinės
Respublikos valstybės sienos kirtimo sąlygų gerinimas.
sistemos Techninis aprašymas (specifikacija)

Pateikti pasiūlymai / tezės dėl Ministro Pirmininko,
ministerijos vadovybės regioninio bendradarbiavimo
formatų susitikimų ir jų metu pasirašomų dokumentų:
rezoliucijų, bendrų pareiškimų, kt.

100

PTRD TBS

100

100

vnt.

6

100

PTRD TBS

6

PTRD TBS, kiti ministerijos
administracijos padaliniai pagal
kompetenciją

procentai

100

100

100

100

procentai

100

100

100

100

PTRD TBS, kiti ministerijos
administracijos padaliniai pagal
kompetenciją
PTRD TBS

procentai

100

100

100

100

PTRD TBS

procentai

100

100

100

100

PTRD TBS

pagal poreikį

vnt.

PTRD TBS

procentai

100

100

100

100

PTRD TBS

procentai

100

100

100

100

PTRD TBS

1

PTRD Tranzito ir logistikos
skyrius (toliau – TLS)

vnt.

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

III

IV

vnt.

1

1

1

1

PTRD TLS

procentai

100

100

100

100

PTRD TLS

1

1

PTRD TLS

1

PTRD TLS

01-01-71

Valstybės rinkliavų už Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai
priklausančių įmonių teikiamas paslaugas dydžių perskaičiavimo ir
patikslinimo užtikrinimas.

vnt.

Veiksmas

01-01-72

Veiksmas

01-01-73

Logistikos sektoriaus konkurencingumo sąlygų Vilniaus regione
gerinimas.
Konkurencingo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų modelio
mažiesiems suskystintųjų gamtinių dujų dujovežiams sukūrimas.

Veiksmas

01-01-74

Parengti pasiūlymai ir pateikti Finansų ministerijai.
ParengtasVyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
pakeitimo projektas
Parengti siūlymai dėl laisvosios zonos Vilniaus viešojo
logistikos centro teritorijoje steigimo
Parengtas Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo
Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo
principų patvirtinimo“ ir susisiekimo ministro 2008 m.
birželio 30 d. įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių“
pakeitimo projektas
Parengtos viešosios elektromobilių infrastruktūros
plėtros gairės (kuriomis perkeltos 2014 m. spalio 22
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros
diegimo (OL 2014 L 307, p. 1) nurodytos sąvokos) ir
patvirtintos ministro įsakymu

Veiksmas

01-01-75

Suderinta ne mažiau kaip 11 savivaldybių
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimo
planų
Surinkta ir susisteminta informacija apie viešųjų
elektromobilių įkrovimo prieigų plėtrą valstybinės
reikšmės keliuose ir savivaldybių teritorijose iki 2020
m. Pagal surinktą informaciją parengtas Lietuvos
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros (iki
2020 m.) žemėlapis
Surinktas, susistemintas ir 2017 m. III ketv. pab.
mokslo institucijoms išsiųstas ministerijos ir jos
reguliavimo srities įmonių poreikis dėl studentų
baigiamųjų darbų temų transporto tematika

vnt.

Veiksmas

01-01-70

Veiksmas

Veiksmas

Organizuoti elektromobilių infrastruktūros plėtros planavimą.

01-01-76

Organizuoti ministerijos ir mokslo institucijų bendradarbiavimą
tyrimų, plėtros ir užsakomųjų tiriamųjų darbų srityje.

Atsakingi vykdytojai

II

Parengtos transporto rinkos apžvalgos apie
geležinkelių, kelių, vandens ir oro transporto sritis
Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos ir Viešųjų
logistikos centrų plėtros ir veiklos klausimais
komisijos posėdžių rengimas pagal poreikį, priimtų
sprendimų savalaikis įgyvendinimo užtikrinimas

01-01-69

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

I
Kokybiškų duomenų sisteminimas ir transporto ir logistikos
sektoriaus būklės analizė.
Koordinuota ir efektyvi pasienio kontrolės punktų ir logistikos
infrastruktūros plėtra ir modernizavimas.

Veiksmas

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)

vnt.
2

vnt.

vnt.

PTRD TLS

PTRD Plėtros ir inovacijų skyrius
(toliau – PIS)

1

PTRD PIS
11

vnt.

PTRD PIS
1

01-01-77

Veiksmas

01-01-78

Parengti pasiūlymai dėl studentų baigiamųjų darbų
transporto tematiką konkurso nuostatų pakeitimo
(komisijos skatinimo priemonės, studentų skatinimo
priemonės ir jų šaltiniai)

procentai

100

PTRD PIS

Veiksmas

01-01-79

Parengtas susisiekimo ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymo Nr. 3-290 „Dėl Studentų baigiamųjų darbų
transporto tematika konkurso komisijos sudarymo ir
studentų baigiamųjų darbų transporto tematika
konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projektas

procentai

100

PTRD PIS

7

procentai

100

Veiksmas

PTRD PIS

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

II

III

Parengti siūlymai dėl studentų skatinimo iniciavimo
procentai
studijų metu kurti novatoriškus realiai transporto
srityje pritaikomus produktus arba sprendimus, juos
pristatant transporto sektoriaus atstovams (pvz.
studentų baigiamųjų darbų konkurso metu) arba esant
galimybei - visuomenei, užsienio šalims (Tarptautinėje
konferencijoje "Transbaltica")

IV

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

100

PTRD PIS

100

PTRD PIS

Veiksmas

01-01-80

Veiksmas

01-01-81

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d.
nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus
Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių,
geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos
valstybinės svarbos projektu“ organizuoti ir (ar) koordinuoti
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio
reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano, Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto teritorijoje tarp Minijos, Kalnupės, Nendrių
gatvių ir Kuršių marių specialiojo plano, Magistralinio kelio A5
Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km
rekonstravimo specialiojo plano ir magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1
km) rekonstravimo specialiojo plano rengimą. Organizuoti ir
koordinuoti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos
ir Latvijos valstybių siena, bei valstybinės reikšmės magistralinio
kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4
km ruožui tiesti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

Pradėtas magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų
sankryžos (91,1 km) rekonstravimo specialiojo plano
rengiamasis etapas (įstatymų tvarka parinktas
specialaus plano rengėjas).
Užbaigtas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje
tarp Minijos, Kalnupės, Nendrių gatvių ir Kuršių marių
specialiojo plano parengiamasis etapas (išspręstas
ginčas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės išduotų
teritorijų planavimo sąlygų).
Užbaigtas magistralinio kelio A5
Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki
97,06 km rekonstravimo specialiojo plano
parengiamasis etapas (priimtas LRV nutarimas,
ministro įsakymu patvirtinta planavimo darbų
programa, išduotos planavimo sąlygos).
Pradėta žemės paėmimo procedūros pradžia (įsigaliojo
LRV nutarimas) ir įstatymų tvarka parinktas Europinio
standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir
Latvijos valstybių siena žemės paėmimo projektams
rengti paslaugos tiekėjas.
Parengtas LRV nutarimas „Dėl žemės paėmimo
visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio
tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti procedūros
pradžios“.
Parengtas Valstybei svarbių projektų teritorijų
planavimo, kai planavimo organizatorius yra Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija, tvarkos aprašo
projektas ir pateiktas tvirtinti ministro įsakymu.

Veiksmas

01-01-82

Tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą.

Atlikti darbai

procentai

100

Buhalterinės apskaitos skyrius
(toliau – BAS)

Veiksmas
Veiksmas

01-01-83
01-01-84

Atlikti darbai
Atlikti darbai

procentai
procentai

100
100

BAS
BAS

Veiksmas

01-01-85

Veiksmas

01-01-86

Veiksmas

01-01-87

Veiksmas

01-01-88

Vykdyti išankstinė finansų kontrolę.
Koordinuoti projektus finansuojamus 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos lėšomis.
Sudaryti ministerijos finansinės atskaitomybės rinkinius (ketvirtinius
ir metinį).
Sudaryti ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius
(ketvirtinius ir metinį).
Parengti ir pateikti ministerijos III lygio konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinį Finansų ministerijai.
Nuolat informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie Susisiekimo
ministerijos ir transporto sektoriaus svarbiausius įvykius ir darbus.

proc.

100

100

100

Parengtos ataskaitos

vnt.

1

1

1

1

BAS

Parengtos ataskaitos

vnt.

1

1

1

1

BAS

Parengtas rinkinys

vnt.

Parengti pranešimai žiniasklaidai ir publikacijos

vnt.

8

1
50

50

BAS
50

50

Komunikacijos ir protokolo
skyrius (toliau – KPS)

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Užtikrinti sklandų oficialių ministerijos vadovybės ir savarankiškų
ministerijos administracijos padalinių vadovų susitikimų su užsienio
valstybių oficialiomis delegacijomis ir priėmimų Lietuvoje
organizavimą pagal tarnybinį protokolą.
Organizuoti visuomenės nuomonės apie Susisiekimo ministerijos
veiklos efektyvumą ir skaidrumą tyrimą.
Užtikrinti personalo administravimą reglamentuojančių vidaus teisės
aktų atnaujinimą (pakeitimą).

Veiksmas

01-01-89

Veiksmas

01-01-90

Veiksmas

01-01-91

Veiksmas

01-01-92

Veiksmas

01-01-93

Veiksmas

01-01-94

Veiksmas

01-01-95

Veiksmas

01-01-96

Atlikti Susisiekimo ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų ir
kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditus.

Veiksmas

01-01-97

Veiksmas

01-01-98

Veiksmas

01-01-99

Veiksmas

01-01-100

Veiksmas

01-01-101

Priemonė

01-08-01-01-02

Veiksmas

01-02-01

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Atlikti veiksmai

procentai

Atliktas tyrimas

1

Parengti, suderinti ir patvirtinti:
Priemokų, procentai
priedų ir pašalpų skyrimo Susisiekimo ministerijos
valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, tvarkos aprašo pakeitimo
projektas;
Susisiekimo ministerijos valstybės
tarnautojų, darbuotojų ir Susisiekimo ministerijos
reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių vadovų
skatinimo, pagerbimo ir kitų asmenų pagerbimo
tvarkos aprašo pakeitimo projektas

Vykdyti ministerijos darbuotojų apklausas.

Atliktos dvi ministerijos darbuotojų apklausos (I ir IV
ketv.) Apibendrintų rezultatų pateikimas.
Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo kursus. Mokymuose dalyvavusių ministerijos darbuotojų
skaičius
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ministerijos valstybės
Organizuotas kasmetinis, neeiliniai vertinimai
tarnautojų ir jai pavaldžių institucijų vadovų tarnybinės veiklos
vertinimą.
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti valstybės tarnautojų ir
Suorganizuoti konkursai dėl priėmimo į darbą
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo konkursus.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

I

II

III

IV

100

100

100

100

KPS

1

KPS

100

Personalo administravimo skyrius
(toliau – PAS)

1

PAS

100

100

100

vnt.

1

vnt.

15

30

30

15

PAS

procentai

100

100

100

100

PAS

procentai

100

100

100

100

PAS

Parengtos vidaus audito ataskaitos

vnt.

3

4

6

7

Vidaus audito skyrius

Koordinuoti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų
programos įgyvendinimą.

Parengta ataskaita

vnt.

Koordinuoti valstybės politikos įgyvendinimą elektroninio parašo
naudojimo srityje.
Organizuoti ir užtikrinti pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo
svarstymą, parengti ir pateikti tvirtinti nustatytais terminais
susisiekimo ministro įsakymo dėl 2018 m. pašto mokos ženklų
leidybos plano ir pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų
2019–2020 m. patvirtinimo projektą.
Dalyvauti tarptautinių elektroninių ryšių ir pašto organizacijų veikloje
(ITU, RRS, CEPT/CERP, UPU).
Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Susisiekimo ministerijos
reguliavimo srityse, rengti išvadas Specialiųjų tyrimų tarnybai,
susisiekimo ministrui.
Kompensuoti nuostolius, patirtus teikiant periodinių leidinių
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą ir
universaliąją pašto paslaugą.
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Periodinių
leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams
paslaugos 2018–2020 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“
projektą ir pateikti jį tvirtinti.

Parengti teisės aktų projektai

vnt.

Apsvarstyti visi gauti pasiūlymai, parengtas teisės akto
projektas

vnt.

procentai

Dalyvauta veikloje
Laiku parengtos ir pateiktos išvados

vnt.

IVPD Informacinės visuomenės
plėtros skyrius (toliau – IVPS) ir
Elektroninių ryšių skyrius (toliau
– ERS)

1

3

100

100

IVPD IVPS
1

IVPD
Pašto skyrius (toliau – PS)

100

100

IVPD ERS, IVPD PS

1

1

Teisės skyrius

6200
vnt.
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1

IVPD PS

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Veiksmas

01-02-02

Parengti įsakymų projektus dėl nuostolingos periodinių leidinių
pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos
ir nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo;
parengti valstybės biudžeto naudojimo sutartį su AB Lietuvos paštu.

Priemonė

01-08-01-01-03

Veiksmas

01-03-01

Priemonė

01-08-01-01-04

Užtikrinti bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės veiklą
įgyvendinant projektą „Rail Baltica 2“.
Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl įstatinio
kapitalo didinimo projektą.
Veiksmų programos administravimas (techninės paramos lėšos).

Veiksmas

01-04-01

Priemonė

01-08-01-01-05

Veiksmas

01-05-01

Priemonė
Veiksmas

01-08-01-01-06
01-06-01

2 uždavinys

01-08-01-02

Produktas

Produktas
Produktas
Priemonė

Veiksmas

Veiksmas

Veiksmas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Parengti įsakymai, parengta sutartis

vnt.

Parengtas nutarimas

vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

II

1

1

III

IV
1

Atsakingi vykdytojai
IVPD PS, BVTVD EBS

650
1

PTRD, BVTVD
348

Užtikrinti, kad projekto „Lietuvos Respublikos susisiekimo
Laiku ir kokybiškai įgyvendintas projektas bei
ministerija – veiksmų programos administravimas“, projekto kodas
įsisavintos lėšos
Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0019, veiklos būtų įgyvendintos laiku ir
kokybiškai.
Informavimas apie veiksmų programą (techninės paramos lėšos).

tūkst. Eur

96,4

107,4

97,0

47,2

Užtikrinti, kad projekto „Lietuvos Respublikos susisiekimo
Laiku ir kokybiškai įgyvendintas projektas bei
ministerija – informavimas apie veiksmų programą“, projekto kodas įsisavintos lėšos
Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0008, veiklos būtų įgyvendintos laiku ir
kokybiškai.
ES fondų investicijų vertinimas (techninės paramos lėšos).
Užtikrinti, kad projekto „Susisiekimo ministerijos ES fondų
Laiku ir kokybiškai įgyvendintas projektas bei
investicijų vertinimas Lietuvoje“, projekto kodas Nr. 12.0.2-CPVA-V- įsisavintos lėšos
203-01-0004, veiklos būtų įgyvendintos laiku ir kokybiškai.

tūkst. Eur

69,3

71,7

77,5

77,5

tūkst. Eur

130

Atstovauti Lietuvos interesams ES institucijose, darbo grupėse,
komitetuose ir tarptautinėse organizacijose, įgyvendinant bendrąją ES
transporto ir informacinės visuomenės politiką, taip pat užsienio
valstybėse transporto, elektroninių ryšių, pašto ir informacinės
visuomenės plėtros srityse.
P-01-08-01-02-01 Susitikimų sprendžiant aktualius dvišalius Lietuvos ir Rusijos
Susitikimų skaičius
Federacijos, Lietuvos ir Kazachstano, Lietuvos ir Kinijos klausimus
transporto, elektroninių ryšių, pašto ir informacinės visuomenės
plėtros srityse skaičius (vnt.).
P-01-08-01-02-01 Atstovauti ES institucijose, darbo grupėse ir komitetuose (vnt.).
Posėdžių skaičius
P-01-08-01-02-03 Atstovauti tarptautinių organizacijų komitetuose (vnt.).
01-08-01-02-01
Pristatyti Lietuvos pozicijas ES Tarybos darbiniuose organuose,
organizuoti Susisiekimo ministerijos atstovų susitikimus ir
konsultacijas su ES institucijų ir kitų valstybių narių atstovais.
02-01-01
Dalyvauti ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto ir
Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiuose ir
parengti posėdžių ataskaitas.
02-01-02
Palaikyti ryšius su Europos Komisijos, Europos Parlamento, kitų ES
institucijų ir agentūrų atstovais pristatant Lietuvos Respublikos
poziciją, siūlymus ar informaciją aktualiais klausimais. Taip pat
plėtoti ryšius ir dalyvauti susitikimuose su ES valstybių narių atašė
svarstant aktualius transporto politikos ir informacinės visuomenės
politikos sričių klausimus.
02-01-03
Konsultuoti Susisiekimo ministerijos administracijos padalinius ir
susisiekimo ministro reguliavimo sritims priskirtas įstaigas, įmones ir
akcines bendroves aktualiais ES institucijose svarstomais klausimais.

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

BVTVD ESPKS

296
BVTVD ESPKS, KPS

130
BVTVD ESPKS

565

Posėdžių skaičius

vnt

15

15

15

15

vnt

50

50

50

50

vnt

5

6

5

6
565

Dalyvauta posėdžiuose

procentai

100

100

100

100

Dalyvauta posėdžiuose

procentai

100

100

100

100

Susisiekimo ministerijos
specialieji atašė ES
(toliau – atašė ES) ir PTRD TBS
Atašė ES

Konsultuota

procentai

100

100

100

100

Atašė ES
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Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

II

III

IV

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai

Veiksmas

02-01-04

Organizuoti: susisiekimo ministro, Susisiekimo ministerijos
vadovybės ir kitų darbuotojų dvišalius ir daugiašalius susitikimus su
ES Tarybos generalinio sekretoriato, Europos Komisijos, Europos
Parlamento atstovais, rengti ir (arba) dalyvauti rengiant medžiagą,
reikalingą šiems susitikimams; susisiekimo ministro, ministerijos
vadovybės dalyvavimą Transporto, telekomunikacijų ir energetikos
tarybos posėdžiuose.

Dalyvauta posėdžiuose

procentai

100

100

100

100

PTRD TBS ir atašė ES

Veiksmas

02-01-05

Teikti Susisiekimo ministerijos vadovybei, administracijos padalinių
vadovams ir darbuotojams informaciją apie Europos Komisijos, ES
Tarybos ir Europos Parlamento rengiamus teisės aktų projektus, taip
pat siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, informuoti apie
renginius ir aktualias ES politikos susisiekimo srityje naujienas

Pateikta informacija

procentai

100

100

100

100

Atašė ES, PTRD TBS

Veiksmas

02-01-06

Plėtoti ryšius su Kinijos susisiekimo srities institucijomis ir verslo
struktūromis, skatinti Lietuvos susisiekimo srities projektus
Rytų–Vakarų kryptimi, organizuoti susitikimus ir pristatymus.
Skatinti Lietuvos transporto strateginio Rytų–Vakarų koridoriaus
plėtrą, informuoti potencialius investuotojus apie investicijų į
Lietuvos logistikos centrus ir kitas logistines grandis galimybę.

Dalyvauta susisiekimo srities projektų pristatymuose
verslui ir valstybinėms institucijoms, dalyvauta
susisiekimo srities forumuose ir parodose (skaičius),
skaityti pranešimai ir organizuoti pristatymai

procentai

100

100

100

100

Transporto atašė Kinijos Liaudies
Respublikoje
(toliau – atašė Kinijoje)

Veiksmas

02-01-07

Atstovauti Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų
Atstovauta susitikimuose
interesams Kinijoje. Susisiekimo ministerijai, jos reguliavimo sritims
priskirtoms institucijoms teikti siūlymus dėl dalyvavimo
susitikimuose ir renginiuose dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo
su Kinija plėtros klausimais, prisidėti organizuojant ministerijos ir jai
pavaldžių institucijų atstovų vizitus į Kiniją; organizuoti Kinijos
susisiekimo srities pareigūnų ir atstovų vizitus į Lietuvą; rengti
informaciją ministerijos vadovybės susitikimams.

procentai

100

100

100

100

Atašė Kinijoje

Veiksmas

02-01-08

procentai

100

100

100

100

Atašė Kinijoje

Veiksmas

02-01-09

Dalyvauti ES atstovybių Kinijoje transporto atstovų komiteto
posėdžiuose. Rinkti, sisteminti ir teikti informaciją apie Kinijos
transporto veiklą ir reglamentuojančius teisės aktus, konsultuoti ir
teikti siūlymus Susisiekimo ministerijai ir jai pavaldžioms
institucijoms Kinijos institucijose svarstomais klausimais, krovinių
vežimo jūrų, oro, kelių ir geležinkelių transportu plėtros galimybes,
importo / eksporto tranzito klausimais, taip pat informaciją
telekomunikacijų klausimais.
Plėtoti ryšius su Kazachstano susisiekimo srities institucijomis ir
verslo struktūromis, skatinti Lietuvos susisiekimo srities projektus
Rytų–Vakarų kryptimi, organizuoti susitikimus ir pristatymus.
Skatinti Lietuvos transporto strateginio Rytų–Vakarų koridoriaus
plėtrą, informuoti potencialius investuotojus apie investicijų į
Lietuvos logistikos centrus ir kitas logistines grandis galimybę.

procentai
Dalyvauta traukinių „Saulė“, „Baltijos vėjas“ ir
„Continental Express“ pristatymuose, kitų susisiekimo
srities projektų pristatymuose verslui ir valstybinėms
institucijoms, dalyvavimas transporto susisiekimo
srities forumuose ir parodose (skaičius), skaityti
pranešimai ir organizuoti pristatymai

100

100

100

100

Transporto atašė Kazachstane
(toliau – atašė Kazachstane)

Veiksmas

02-01-10

100

100

100

100

Atašė Kazachstane

Pateiktos ataskaitos ir susisteminta informacija

Atstovauti Susisiekimo ministerijai ir jai pavaldžių institucijų
Atstovauta susitikimuose
interesams Kazachstane. Susisiekimo ministro valdymo sritims
priskirtoms institucijoms teikti siūlymus dėl dvišalio ir daugiašalio
dalyvavimo susitikimuose ir renginiuose su Kazachstanu; prisidėti
organizuojant ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovų vizitus į
Kazachstaną; organizuoti Kazachstano susisiekimo srities pareigūnų ir
verslo atstovų vizitus į Lietuvą; rengti medžiagą ministerijos
vadovybės susitikimams.
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procentai

Tikslas, uždavinys,
priemonė,
produktas, veiksmas
Veiksmas

Kodas

02-01-11

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto, veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Rinkti, sisteminti ir teikti informaciją apie Kazachstano transporto
Parengta susisteminta informacija
veiklą ir reglamentuojančius teisės aktus, konsultuoti ir teikti siūlymus
Susisiekimo ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms Kazachstano
institucijose svarstomais klausimais, krovinių vežimo plėtros
galimybes, importo / eksporto tranzito klausimais, taip pat
informaciją telekomunikacijų klausimais.
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Mato vnt.

procentai

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų
įvykdymo terminai)
I

II

III

IV

100

100

100

100

Skirtos lėšos
(tūkst. Eur)

Atsakingi vykdytojai
Atašė Kazachstane

