INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ
KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMĄ UŽ
2012 M. I PUSMETĮ

1 UŽDAVINYS
DIDINTI TEISöKŪROS PROCESO IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMĄ IR SKAIDRUMĄ
Priemon÷
Vykdytojai
1. Bendradarbiauti rengiant Susisiekimo ministerijos Teis÷s skyrius
teis÷s aktų projektų sąnaudų ir
naudos analiz÷s taikymo gaires
(Lietuvos
Respublikos
nacionalin÷s kovos su korupcija
programos (toliau – NKKP) 1.11
priemon÷)

Įvykdymo laikas
2012 m. I ketvirtis

2. Organizuoti darbuotojų kursus Susisiekimo ministerijos Teis÷s skyrius, Nuolat
d÷l teis÷s aktų vertinimo Personalo administravimo skyrius, įstaigos
valstyb÷s korupcijos, socialiniu, prie ministerijos
ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais
(NKKP
1.17
priemon÷)

Laukiami rezultatai
Priemon÷
numatyta
NKKP,
pirmasis
atsakingas vykdytojas Teisingumo ministerija.
Bendradarbiavimas rengiant teis÷s aktų
projektų sąnaudų ir naudos analiz÷s taikymo
gaires, leidžiančias realiai vertinti būsimo
reglamentavimo padarinius
ir išvengti
ekonominiu požiūriu nenaudingų sprendimų.
Vykdoma.
2012 m. I pusmetį 1 Valstybin÷s kelių
transporto inspekcijos valstyb÷s tarnautojas
dalyvavo
Susisiekimo
ministerijos
organizuotuose mokymuose. Kursų valandų
skaičius 1 valstyb÷s tarnautojui – 3 val.
Valstybin÷je geležinkelio inspekcijoje buvo
suorganizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo 12
darbuotojų, jų skaičius padid÷jo 100 proc.
palyginti su 2011 m. Taip pat vienas
darbuotojas dalyvavo mokymuose Susisiekimo
ministerijoje.
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Lietuvos saugios laivybos administracijos
Teis÷s ir personalo skyrius suorganizavo vidinį
seminarą „Antikorupcinis teis÷s aktų projektų
vertinimas“, kuriame dalyvavo 22 darbuotojai.
2012 m. birželio 19 d. Susisiekimo
ministerija
organizavo
ministerijos
darbuotojams 1 valandos trukm÷s vidinius
mokymus tema „Teis÷s aktų projektų
rengimas“, kurių metu ministerijos darbuotojai
taip pat buvo supažindinti su teis÷s aktų
projektų poveikio vertinimu socialin÷je,
ekonomikos, finansų ir kitose srityse ir
antikorupciniu teis÷s aktų projektų vertinimu.
Mokymuose
dalyvavo
31
ministerijos
darbuotojas.
3. Peržiūr÷ti įstaigos interneto Susisiekimo ministerijos Komunikacijos 2012 m. III ketvirtis
svetainę ir užtikrinti, kad joje skyrius, įstaigos prie ministerijos
pateikiama informacija būtų
aiški, lengvai randama ir atitiktų
teis÷s aktų reikalavimus

Vykdoma.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas
atnaujino interneto svetainę ir ji šiuo metu
atitinka teis÷s aktų reikalavimus.

Kuo didesnis viešumas, tuo mažesn÷
korupcijos pasireiškimo tikimyb÷. Įstaigų
interneto svetainių atitiktis teis÷s aktų
reikalavimams,
lengviau
surandama
informacija.
4. Informuoti visuomenę apie
kiekvieną nustatytą korupcijos
atvejį
5.
Išanalizuoti
galimybes

Susisiekimo ministerijos Komunikacijos Nuolat
skyrius, įstaigos prie ministerijos, viešoji
įstaiga
Civilin÷s aviacijos administracija
2012 m. II ketvirtis

2012 m. I
neužfiksuota
Įvykdyta.

pusmetį

korupcijos

atvejų
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įsidiegti
principą

„vieno

langelio“

6. Atlikti visuomen÷s tyrimą apie
Susisiekimo
ministerijos
ir
įstaigų prie ministerijos veiklą
korupcijos prevencijos požiūriu
7. Ištirti Susisiekimo ministerijai
ir įstaigoms prie ministerijos,
viešajai
įstaigai
adresuotus
asmenų skundus d÷l galimų
korupcijos apraiškų
8. Sistemingai ir objektyviai
vertinti susisiekimo ministrui
pavestų
valdymo
sričių
planuojamas vykdyti, vykdomas
ar baigtas vykdyti valstyb÷s
biudžeto programas d÷l jų
tinkamumo,
rezultatyvumo,
efektyvumo, naudingumo ir
ilgalaikio poveikio nustatymo

Susisiekimo ministerijos
Teis÷s skyrius, Komunikacijos skyrius

2012 m. III ketvirtis

Susisiekimo ministerijos Teis÷s skyrius

2012 m. IV ketvirtis

Susisiekimo ministerijos Transporto politikos Nuolat
departamentas

Civilin÷s aviacijos administracijos išleistas
direktoriaus 2012-06-07 įsakymas Nr. 4R-151
„D÷l asmenų prašymų nagrin÷jimo, jų
aptarnavimo ir konsultavimo Civilin÷s
aviacijos administracijoje“, kuriame buvo
įtvirtintas vieno langelio principo taikymas.
Atliktas tyrimas, jo rezultatai.

Asmenų skundų d÷l galimų korupcijos
apraiškų skaičius, atlikti jų tyrimai.
Pateikti pasiūlymai, prireikus teis÷s aktų
pakeitimai.
Skaidresnis ir efektyvesnis valstyb÷s biudžeto
l÷šų panaudojimas. Korupcijos prielaidų
šalinimas.
Įvertinta Pasienio kontrol÷s punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos biudžeto
programa.
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2 UŽDAVINYS
MAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS OPTIMIZUOJANT PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VEIKLĄ, MAŽINANT VEIKLOS
REGLAMENTAVIMO NAŠTĄ ŪKIO SUBJEKTAMS
9. Dalyvauti ir bendradarbiauti
rengiant teis÷s aktus, kurie
panaikintų
netikslingas,
besidubliuojančias ar panašaus
pobūdžio
funkcijas,
didintų
priežiūros
institucijų
bendradarbiavimą, optimizuotų
(sumažintų) šių institucijų skaičių
(NKKP 3.1 priemon÷)

Susisiekimo ministerijos
2012 m. II ketvirtis
Teis÷s skyrius,
Kelių ir civilin÷s aviacijos departamentas,
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
departamentas, Informacin÷s visuomen÷s
politikos departamentas

Priemon÷
numatyta
NKKP,
pirmasis
atsakingas vykdytojas Ūkio ministerija.

10. Išnagrin÷ti galiojančius teis÷s
aktus, susijusius su priežiūros
institucijų funkcijomis ir sankcijų
sistema, pateikti pasiūlymus d÷l
priežiūros institucijų orientavimo į
metodin÷s pagalbos teis÷s aktų
laikymosi teikimą (NKKP 3.2
priemon÷)

Susisiekimo ministerijos
2012 m. I ketvirtis
Teis÷s skyrius,
Kelių ir civilin÷s aviacijos departamentas,
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
departamentas, Informacin÷s visuomen÷s
politikos departamentas,
įstaigos prie ministerijos, vykdančios ūkio
subjektų priežiūrą

Priemon÷
nustatyta
NKKP,
pirmasis
atsakingas vykdytojas Ūkio ministerija.

Parengti ir priimti teis÷s aktai, realiai
sumažinantys priežiūros institucijų skaičių,
priežiūros naštą ūkio subjektams, prielaidas
nelegaliems
mok÷jimams,
numatantys
glaudesnį institucijų bendradarbiavimą ir
keitimąsi informacija, padidinantys ūkio
subjektų pasitik÷jimą priežiūros institucijomis.

Civilin÷s aviacijos administracijos išleistas
direktoriaus 2012-06-07 įsakymas Nr. 4R-151,
kuriame
buvo
nustatytas
individualių
konsultacijų teikimo ūkio subjektams laikas.
Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos
viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.
2B-121 (Žin., 2012, Nr. 39-1962) patvirtintos
Keleivius ir (ar) krovinius vežančios ir (ar) su
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pavojingųjų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir
(ar) iškrovimu bei laikinu sand÷liavimu
susijusios įmon÷s patikrinimo klausimyno ir
Vairuotojų mokymo įstaigos patikrinimo
klausimyno formos. Iš visų 2012 m. planuotų
atlikti 740 ūkio subjektų patikrinimų 2012 m. I
pusmetį teikiant metodinę pagalbą atlikta 70
patikrinimų.
Valstybin÷
geležinkelio
inspekcija
prisijungusi prie Deklaracijos d÷l pirmųjų
verslo metų. Taip pat įstaigos interneto
svetain÷je yra skiltis „Viešos konsultacijos“,
kurioje pateikiama informacija apie ūkio
subjektams teikiamas konsultacijas d÷l teis÷s
aktų nuostatų taikymo.
11. Atlikti teis÷s aktuose įtvirtintų
ūkin÷s komercin÷s veiklos leidimų
(licencijų) peržiūrą, jų išdavimo
sąlygų
analizę,
nustatyti
nepagrįstus, neproporcingus ir
perteklinius leidimus (licencijas) ir
jų
išdavimo
sąlygas
bei
reikalavimus ir parengti būtinus
teis÷s aktų pakeitimų projektus
(NKKP 3.3 priemon÷)

Susisiekimo ministerijos
2012 m. IV ketvirtis
Teis÷s skyrius, Kelių ir civilin÷s aviacijos
departamentas, Vandens ir geležinkelių
transporto departamentas, Informacin÷s
visuomen÷s
politikos
departamentas,
Ekstremalių
situacijų
prevencijos
ir
aplinkosaugos
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos,
išduodančios
ūkin÷s
komercin÷s veiklos leidimus (licencijas) ar
suteikiančios kitas teises

Parengti teis÷s aktų projektai, kuriuose
identifikuoti ir panaikinti arba pakeisti kitomis
mažiau
ribojančiomis
priemon÷mis
diskriminuojantys, nepagrįsti ir neproporcingi
leidimai (licencijos).
Daugiau paslaugų teikiama elektroniniu būdu
per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba
tiesiogiai
kreipiantis
į
kompetentingą
instituciją. Sumažintas teis÷s aktuose nustatytų
reikalavimų skaičius ir apimtis.
Nustatyti aiškesni ir skaidresni procedūrų
terminai, mažesnis tiesioginių kontaktų su
sprendimus priimančiais valstyb÷s tarnautojais
ir reikalaujamų pateikti dokumentų skaičius
sudarys sąlygas ūkio subjektams vykdyti
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12. Parengti ir priimti teis÷s aktus,
numatančius
optimalesnius
paslaugų atlikimo terminus ir
galimybę nustatyti diferencijuotą
apmok÷jimą už paslaugų atlikimą
trumpesniais terminais (NKKP 7.3
priemon÷)

Susisiekimo ministerijos
2012 m. I ketvirtis
Kelių ir civilin÷s aviacijos departamentas,
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
departamentas, Informacin÷s visuomen÷s
politikos
departamentas;
Ekstremalių
situacijų prevencijos ir aplinkosaugos
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos,
teikiančios paslaugas asmenims

veiklą laikantis teis÷s aktų reikalavimų.
Sumaž÷s paskatų ūkio subjektams ieškoti
nelegalių būdų išvengti reikalavimų laikymosi.
Vykdoma.
Susisiekimo
ministerija,
Transporto
investicijų direkcija, Lietuvos automobilių
kelių
direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos,
Informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos, Pasienio kontrol÷s punktų
direkcija prie Susisiekimo ministerijos teikia
nemokamas administracines paslaugas. Šios
paslaugos teikiamos Viešojo administravimo
įstatymo, Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, bei
kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant
į tai, nebuvo tikslinga spręsti klausimo d÷l
diferencijuoto mok÷jimo už paslaugų atlikimą
trumpesniais terminais šiose įstaigose.
Susisiekimo ministerija yra atsakinga už
teis÷s aktų, reglamentuojančių licencijų,
leidimų, atestatų ir kitų teisių suteikimą ar
dokumentų išdavimą nustatytais terminais,
rengimą, o įstaigos prie ministerijos tiesiogiai
vadovaujasi ir vykdo šiuos teis÷s aktus.
Tod÷l, išanalizavusios galimybes, įstaigos prie
ministerijos pagal kompetenciją pateik÷
Susisiekimo ministerijai pasiūlymus d÷l teis÷s
aktų, susijusių su optimalesniu administraciniu
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paslaugų teikimu, tobulinimo:
1. Valstybin÷
geležinkelio
inspekcija pateik÷ pasiūlymus d÷l 2
susisiekimo ministro įsakymų:
1.1. Krovinių krovimo ir tvirtinimo
taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro
2003-11-03 įsakymu Nr. 3-611 (Žin., 2003, Nr.
117-5366), pakeitimo, kuriame siūloma
sutrumpinti dokumentų išdavimo terminą nuo
30 darbo dienų iki 10 darbo dienų;
1.2. Asmenų, atliekančių geležinkelių
riedmenų techninę priežiūrą, atestavimo
taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro
2004-07-29 įsakymu Nr. 3-398 (Žin.,
2004, Nr. 122-4476), pakeitimo, kuriame
siūloma sprendimo išduoti atestatą terminą
sutrumpinti nuo 30 kalendorinių dienų iki 10
kalendorinių dienų.
2. Lietuvos
saugios
laivybos
administracija pateik÷ pasiūlymus d÷l 2
susisiekimo ministro įsakymų:
2.1. Įmonių, teikiančių su saugia
laivyba susijusias paslaugas, atestavimo
tvarkos aprašo, patvirtinto susisiekimo
ministro 2001-02-13 įsakymu Nr. 48 (Žin.,
2001, Nr. 17-530), pakeitimo, kuriame siūloma
sutrumpinti atestavimo pažym÷jimo išdavimo
terminą nuo 30 darbo dienų iki 10 darbo dienų;
2.2. Įmonių,
teikiančių
laivų
agentavimo paslaugas, atestavimo taisyklių,
patvirtintų susisiekimo ministro 2004-04-19
įsakymu Nr. 3-168 (Žin., 2004, Nr. 60-2141),
pakeitimo, kuriame siūloma sutrumpinti

8

atestavimo pažym÷jimo išdavimo terminą nuo
30 darbo dienų iki 20 darbo dienų.
Susisiekimo
ministerijos
administracijos padaliniai pagal kompetenciją
įvertins pateiktus pasiūlymus ir prireikus
parengs ir pateiks susisiekimo ministrui teis÷s
aktų projektus.
Taip
pat
informuojame,
kad
Susisiekimo ministerija pakeit÷ Mokymo
įstaigos atitikties vertinimo ir teis÷s mokyti
asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių
vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo,
atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašą,
patvirtintą susisiekimo ministro 2002-11-25
įsakymu Nr. 3-547, ir sutrumpino teis÷s
mokyti asmenis suteikimo terminą iki 25 darbo
dienų.
Valstybin÷
kelių
transporto
inspekcija, vykdydama šią priemonę, pakeit÷
šiuos teis÷s aktus:
1. Keleivių vežimo savo sąskaita
veiklos liudijimų išdavimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Valstybin÷s kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2012-03-12 įsakymu Nr. 2B-93
(Žin., 2012, Nr. 33-1621), – sutrumpino
liudijimų išdavimo terminą nuo 30 dienų iki 10
dienų.
2. Transporto priemonių atitikties
įvertinimo procedūrų aprašą, patvirtintą
Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2009-0630 įsakymu Nr. 2B-250 (Žin., 2009, Nr. 79-

9

3324; 2012, Nr. 69-3581), – nustat÷
optimalesnius paslaugų suteikimo terminus.
13. Išanalizuoti ir patikslinti Susisiekimo ministerijos Vandens ir 2012m. IV ketvirtis
Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto geležinkelių transporto departamentas, Kelių
žem÷s nuomos tvarką
ir civilin÷s aviacijos departamentas
14. Nustatyti detalesnį Lietuvos Susisiekimo ministerijos Vandens
Respublikos jūrų uostų, šių uostų geležinkelių transporto departamentas
infrastruktūros ir suprastruktūros
įrenginių (terminalų) apsaugos
vertinimų, patikrinimų, apsaugos
planų derinimo, patvirtinimo ir
atitikties aktų išdavimo procedūrų
reglamentavimą

15. Geležinkelių transporto riziką Valstybin÷ geležinkelio
valdyti elektroniniu būdu
Susisiekimo ministerijos

16. Peržiūr÷ti vidaus teis÷s aktus,
reglamentuojančius
kontrol÷s
funkcijų atlikimą, siekiant didinti
ministerijos
darbuotojų,
atliekančių kontrol÷s funkcijas,
atsakomybę
17.
Tobulinti
privalomosios
technin÷s
apžiūros
atlikimo

inspekcija

ir 2012 m. II ketvirtis

prie 2012 m. IV ketvirtis

Susisiekimo ministerijos administracijos 2012 m. III ketvirtis
padaliniai, kurių darbuotojai atlieka
kontrol÷s funkcijas, Teis÷s skyrius

Valstybin÷ kelių transporto inspekcija prie 2012 m. IV ketvirtis
Susisiekimo ministerijos

Korupcijos prielaidų
aiškias procedūras.

šalinimas,

nustatant

Parengtas ir priimtas teis÷s aktas.
Įvykdyta.
Priimtas ir paskelbtas susisiekimo ministro
2012-05-09 įsakymas Nr. 3-349 „D÷l Lietuvos
Respublikos
jūrų
uostų,
šių
uostų
infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių
(terminalų) apsaugos vertinimų, patvirtintų
vertinimų
pakeitimų,
apsaugos
planų,
patvirtintų
apsaugos
planų
pakeitimų
tvirtinimo ir atitikties aktų išdavimo, galiojimo
sustabdymo,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2743)
Skaidresnis ir supaprastintas geležinkelių
transporto rizikos valdymo procesas.
Patikrinimai
organizuoti
remiantis
informacin÷s sistemos nustatytais geležinkelių
transporto rizikos rodikliais.
Korupcijos prielaidų šalinimas.
Prireikus parengtas teis÷s aktas.

Vykdoma.
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija
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kontrolę,
užtikrinant
privalomosios technin÷s apžiūros
atlikimo skaidrumą

Siekiant sugriežtinti kontrolierių atsakomybę
už netinkamai įvertintą transporto priemonių
būklę, Inspekcijoje parengti ir Susisiekimo
ministerijai 2012 m. birželio 29 d. raštu Nr.
(16)15B-4443 pateikti Reikalavimų įmon÷ms,
atliekančioms motorinių transporto priemonių
ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ir
kvalifikacijos
reikalavimų
darbuotojams,
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3375, pakeitimo ir Motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų privalomosios
technin÷s apžiūros atlikimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3406, pakeitimo projektai.
3 UŽDAVINYS

DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKAIDRUMĄ IR VIEŠUMĄ
18. Peržiūr÷ti, analizuoti ir esant Susisiekimo ministerijos Valstyb÷s turto ir Nuolat
poreikiui patobulinti Susisiekimo viešųjų pirkimų skyrius, įstaigos prie
ministerijos
ir įstaigų prie ministerijos
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo tvarką ir priežiūrą.

Vykdoma.
Susisiekimo ministerija.
Siekiant
patobulinti
viešųjų
pirkimų
organizavimo tvarką, buvo pakeistos viešųjų
pirkimų
komisijų
sud÷tys
(Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro įsakymais
patvirtintos 4 naujos nuolatin÷s viešųjų
pirkimų komisijos pagal vykdomų pirkimų
sritisinformacinių
technologijų,
telekomunikacijų ir su jomis susijusių prekių
ir paslaugų viešiesiems pirkimams organizuoti
ir jiems atlikti, komunikacijos srities ir su ja
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susijusių prekių ir paslaugų viešiesiems
pirkimams organizuoti ir jiems atlikti, ūkio
prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems
pirkimams organizuoti ir jiems atlikti,
mokslinių tyrimų, konsultacijų, mokymų,
teisinių paslaugų ir kitų su jais susijusių
prekių ir paslaugų viešiesiems pirkimams
organizuoti ir jiems atlikti). Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
kanclerio potvarkiu 2012-06-14 Nr. 4-51 „D÷l
pirkimų organizatorių skyrimo“ buvo pakeisti
pirkimų organizatoriai, paskirti asmenys
atsakingi už- pirkimus per CPO.
Siekiant efektyviau panaudoti valstyb÷s
biudžeto l÷šas ir didinti viešųjų pirkimų
skaidrumą, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012-01-12 įsakymu Nr. 3-28
patvirtintas Susisiekimo ministerijos 2012
metų centralizuotų viešųjų pirkimų planas,
parengtas Viešųjų pirkimų organizavimo
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijoje procedūrų vadovo projektas ir
įsakymo
d÷l
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 20 d.
įsakymo Nr. 3-245 „D÷l supaprastinto viešųjų
pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
projektas, patvirtintas viešųjų pirkimų planas
ir jo pakeitimai.
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija
Inspekcijos viršininko 2012 m. geguž÷s 28 d.
įsakymu Nr. 2B-207 patvirtintas Valstybin÷s
kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
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ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos darbo
reglamentas; Inspekcijos viršininko 2012 m.
geguž÷s 28 d. įsakymu Nr. 2B-208 patvirtintas
Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos prekių, paslaugų ir
darbų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrol÷s tvarkos aprašas.

19. Didinti viešųjų pirkimų Susisiekimo ministerijos Valstyb÷s turto ir Nuolat
elektroniniu būdu skaičių
viešųjų pirkimų skyrius, įstaigos prie
ministerijos

Peržiūr÷ti, išanalizuoti ir
prireikus,
patobulinti teis÷s aktai.
Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos ir jų
įgyvendinimas.
Vidaus
audito
skyriaus
pateiktos
rekomendacijos ir jų įgyvendinimas.
Vykdoma.
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija.
2012 m. I pusmetį Inspekcija daugiau kaip 80
procentų viešųjų pirkimų atliko per CVP IS ir
per CPO sudar÷ dvi sutartis.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas
Šiuo metu jau pasiektas 89,11 proc. pirkimų
per CPVIS mastas nuo visos viešųjų pirkimų
vert÷s.
Susisiekimo ministerija. Šiuo metu pasiektas
66,6 proc. pirkimų per CVPIS mastas nuo
visos viešųjų pirkimų vert÷s./

20.

Skelbti

viešųjų

pirkimų Susisiekimo ministerijos Valstyb÷s turto ir Nuolat

2012 m. pasiektas 60 proc. elektroninių
pirkimų per CPVIS mastas nuo visos įstaigos
viešųjų pirkimų vert÷s.
Susisiekimo ministerija
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ataskaitas

21. Sudaryti vienodas sąlygas
visiems rangovams dalyvauti
statybų darbų ir paslaugų pirkimo
konkursuose,
o
priežiūros
paslaugas teikiantiems subjektams
– vykdomuose paslaugų pirkimo
konkursuose
22. Parengti Pasienio kontrol÷s
punktų direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo taisykles

viešųjų pirkimų
ministerijos

skyrius,

įstaigos

prie

Pasienio kontrol÷s punktų direkcija prie Nuolat
Susisiekimo ministerijos

Informacija apie viešųjų pirkimų procedūrų
ataskaitas informacija skelbiama nuolat
CVPIS sistemoje
Paskelbta informacija.
Skaidresni viešieji pirkimai ir korupcijos
prielaidų šalinimas.
Parengtas dokumentas.

Pasienio kontrol÷s punktų direkcija prie 2012 m. I ketvirtis
Susisiekimo ministerijos

Pasienio kontrol÷s punktų direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrol÷s tvarkos
aprašas, patvirtintas direktoriaus 2012-03-30
įsakymu Nr. 3-27
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4 UŽDAVINYS
DIDINTI DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ
23. Organizuoti darbuotojams Susisiekimo ministerijos Teis÷s skyrius, Nuolat
kursus, susijusius su antikorupcine Personalo administravimo skyrius, įstaigos
veikla (NKKP 8.6 priemon÷)
prie ministerijos

Vykdoma.
Susisiekimo ministerijoje 2012 m. I ketvirti
buvo suorganizuotas seminaras „Kovos su
korupcija programos rengimas, teis÷s aktų
antikorupcinis vertinimas“, kurį ved÷
atstovai iš STT, dalyvavo Susisiekimo
ministerijos ir įstaigų prie ministerijos
darbuotojai.
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija
29
Inspekcijos
Klaip÷dos
regiono
departamento valstyb÷s tarnautojai 2012 m.
sausio 6 d. dalyvavo Specialiųjų tyrimų
tarnybos organizuotame Klaip÷dos valdybos
seminare „Korupcijos rizika ir atsakomyb÷
už korupcines veikas“.
Informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros
komitetas
Mokymuose dalyvavo 3 darbuotojai, 2011
m. nedalyvavo n÷ vienas. Kursų valandų
skaičius vienam darbuotojui – 5 akademin÷s
valandos.

10 proc., palyginti su pra÷jusiais metais,
padid÷jęs mokymus antikorupcijos tema
išklausiusių darbuotojų skaičius.
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24.
Parengti
metodines
rekomendacijas,
pad÷siančias
užtikrinti
Susisiekimo
ministerijoje ir įstaigose prie
ministerijos
Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo reikalavimų
laikymąsi

Susisiekimo
ministerijos
Personalo 2012 m. II ketvirtis
administravimo skyrius, įstaigos prie
ministerijos

Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam valstyb÷s tarnautojui.
Įvykdyta.
Susisiekimo
ministerijoje
parengtas
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybin÷je tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijoje metodin÷s rekomendacijų
projektas.
Civilin÷s
aviacijos
administracijoje
parengtos Viešųjų ir privačių interesų
derinimo Civilin÷s aviacijos administracijoje
rekomendacijos, kurios buvo patvirtintos
direktoriaus 2012-06-07 įsakymu Nr. 4R153.
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje
parengtos Rekomendacijos d÷l Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymų
reikalavimų laikymosi Lietuvos automobilių
kelių
direkcijoje
prie
Susisiekimo
ministerijos, kurios patvirtintos direktoriaus
2012-06-29 įsakymu Nr. V-165.
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
laikymasis
Inspekcijoje reglamentuotas Inspekcijos
viršininko 2009 m. sausio 16 d įsakymu Nr.
2B-20 „D÷l pareigų, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
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interesus“, kuriuo nustatytos valstyb÷s
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
sutartis, pareigos, kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius interesus,
deklaracijų pateikimo, susipažinimo tvarka
ir kt.; Inspekcijos viršininko 2011 m. sausio
28 d. įsakymu Nr. 2B-50 „D÷l už privačių
interesų tvarkymą ir informacijos teikimą
atsakingų asmenų paskyrimą“, kuriuo
paskirti
asmenys
įpareigojami
imtis
atitinkamų veiksmų, siekiant užtikrinti
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje
įstatymo reikalavimus.
Transporto
investicijų
direkcijoje
parengtos Metodin÷s rekomendacijos d÷l
valstyb÷s tarnautojų viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrol÷s
vykdymo Transporto investicijų direkcijoje,
kurios patvirtintos direktoriaus 2012-06-29
įsakymu Nr. 1.3-166.
Informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros
komitetas.
Parengtos Rekomendacijos d÷l priemonių,
kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę
veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybin÷je tarnyboje įstatymo nuostatomis,
kurios patvirtintos direktoriaus 2009-05-29
įsakymu Nr. T-50.
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Pasienio kontrol÷s punktų direkcijoje
parengtos Rekomendacijos d÷l Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymosi
Pasienio kontrol÷s punktų direkcijoje prie
Susisiekimo ministerijos, kurios patvirtintos
direktoriaus 2012-06-21 įsakymu Nr. 3-44.

25. Įdiegti informavimo apie Susisiekimo ministerijos Komunikacijos 2012 m. I ketvirtis
atsakomybę
už
korupcinio skyrius, įstaigos prie ministerijos
pobūdžio
teis÷s
pažeidimus
sistemą (NKKP 8.2 priemon÷)

Lietuvos saugios laivybos administracijoje
parengtos Metodin÷s rekomendacijos d÷l
valstyb÷s tarnautojų Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrol÷s
vykdymo Lietuvos saugios laivybos
administracijoje,
kurios
patvirtintos
direktoriaus 2012-05-14 įsakymu Nr. V-99.
Įvykdyta.
Susisiekimo
ministerijos
interneto
svetain÷je sukurta skiltis „Korupcijos
prevencija“, kurioje pateikti pagrindiniai
teis÷s aktai, reglamentuojantys korupcijos
prevenciją, taip pat paskelbta susisiekimo
ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su
korupcija programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas, įgyvendintos priemon÷s
2010 m., 2011 m., taip pat pateiktos
aktyvios nuorodos į įstaigas, vykdančias
korupcijos
prevenciją.
Susisiekimo
ministerijos interneto svetain÷je veikia
aktyvi reklamjuost÷ „Duodamas kyšį –
darai nusikaltimą“.
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Civilin÷s
aviacijos
administracijos
interneto svetain÷je įdiegta informavimo
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teis÷s pažeidimus sistema.
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje
adresu antikorupcija@lakd.lt asmenys gali
kreiptis d÷l galimai padarytų korupcinio
pobūdžio teis÷s pažeidimų.
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija
Inspekcijos interneto svetain÷s skyriuje
„Korupcijos
prevencija“
skelbiami
korupcijos prevenciją ir kovą su korupcija
reglamentuojantys
teis÷s
aktai,
kita
informacija apie galimybę pranešti apie
korupcinio
pobūdžio
pažeidimus.
Informaciją apie pažeidimus ir neteis÷tus
Inspekcijos pareigūnų veiksmus anonimiškai
galima
pranešti
elektroniniu
paštu
pasitikiu@vkti.gov.lt arba pasitik÷jimo
telefonu 8 687 45 533, kurie paskelbti
interneto svetain÷s skyriuje „Korupcijos
prevencija“ bei skydelyje „Pasitik÷jimo
telefonas / Pasitik÷jimo el. paštas“, skelbimo
lentose, ant kontrol÷s automobilių bei ant
kontrol÷s dokumentų (apatin÷se parašt÷se):
ant kontrol÷s aktų, įmon÷s patikrinimo aktų,
technin÷s
apžiūros
kontrolieriaus
patikrinimo aktų, technin÷s apžiūros stoties
patikrinimo aktų, dokumentų pa÷mimo
pažymų ir kt. Specialiosiose, kontrolei
skirtose transporto priemon÷se, yra lipdukai
„Duosi kyšį – pranešiu STT“ ir paskelbta
informacija keturiomis kalbomis (lietuvių,
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lenkų, rusų ir anglų) apie taikomą
atsakomybę už kyšio davimą, nurodant
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
227 straipsnio 4 dalį, kad „Asmuo
atleidžiamas
nuo
baudžiamosios
atsakomyb÷s už papirkimą, jeigu kyšio iš jo
buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir
jis, pasiūlęs, pažad÷jęs ar davęs kyšį, iki
pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai
praneš÷ teis÷saugos institucijai arba kyšį jis
pasiūl÷, pažad÷jo ar dav÷ su teis÷saugos
institucijos žinia“. Ši informacija taip pat
paskelbta Inspekcijos regionų departamentų
patalpose, kur nagrin÷jamos administracinių
teis÷s pažeidimų bylos. Visa reikalinga
informacija visuomenei pranešti apie
pažeidimus ir neteis÷tus Inspekcijos
pareigūnų veiksmus yra nuolat atnaujinama.
Vadovaujantis
Pranešimų,
gautų
pasitik÷jimo telefonu ar elektroniniu paštu,
registravimo ir nagrin÷jimo taisyklių,
patvirtintų Inspekcijos viršininko 2009 m.
rugs÷jo 7 d. įsakymu Nr. 2B-347, 18.2
punktu, asmenys, paskirti išnagrin÷ti ir
patikrinti
pasitik÷jimo
telefonu
ar
elektroniniu paštu gautą pranešimą, privalo
užtikrinti, kad pareišk÷jo anketiniai ar kiti
duomenys, galintys atskleisti pareišk÷jo
asmens tapatybę, nebūtų paviešinti.
Transporto
investicijų
direkcijos
interneto svetain÷je www.tid.lt įdiegta
informavimo nuoroda, kuria asmenys gali
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kreiptis d÷l galimų korupcijos apraiškų.
Valstybin÷s
geležinkelio
inspekcijos
interneto
svetain÷je
sukurta
skiltis
„Korupcijos prevencija“, kurioje asmenys
gali sužinoti, į kurią instituciją kreiptis d÷l
korupcijos apraiškų.
Informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros
komiteto interneto svetain÷je yra skiltis
„Korupcijos prevencija“, kurioje pateikta
informacija ir kontaktai, kuriais asmenys
gali anonimiškai informuoti apie darbuotojų
galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus.
Taip pat pateiktos nuorodos į korupcijos
prevenciją vykdančių įstaigų interneto
svetaines.
Lietuvos
saugios
laivybos
administracijoje
visą
parą
veikia
pasitik÷jimo telefonas
bei įrengtos
pasitik÷jimo d÷žut÷s, taip užtikrinama
galimyb÷ gyventojams ir administracijos
darbuotojams anonimiškai informuoti apie
įtarimus d÷l galimai korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos.

5 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKAIDRUMĄ
26. Administruojant projektus, Susisiekimo ministerijos Transporto politikos Nuolat

Vykdoma.
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finansuojamus ES struktūrin÷s departamentas,
Transporto
investicijų
paramos ir valstyb÷s biudžeto direkcija, Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
l÷šomis, užtikrinti, kad būtų komitetas prie Susisiekimo ministerijos
laikomasi ir įgyvendinamos
Lietuvos Respublikos ir ES
kontrol÷s
institucijų
rekomendacijos ir atsižvelgiama
į audito ir kontroliuojančių
institucijų pateiktas pastabas ir
pasiūlymus

27. Įstaigos interneto svetain÷je
ar
interneto
svetain÷je
www.esparama.lt
skelbti
informaciją
apie
priimtus
sprendimus d÷l finansavimo
skyrimo projektams, pasirašytas
projektų
finansavimo
ir
administravimo sutartis, ir kitą
aktualią ir svarbią informaciją,
susijusią
su
projektų
įgyvendinimu

Susisiekimo ministerijos Transporto politikos Nuolat
departamentas,
Transporto
investicijų
direkcija, Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Susisiekimo ministerija.
Siekiant skaidresnio projektų, finansuojamų
ES struktūrin÷s paramos ir valstyb÷s biudžeto
l÷šomis, įgyvendinimo koordinavimo, 2012
m. atnaujintas ir patikslintas ES struktūrin÷s
paramos valdymo ir kontrol÷s sistemos
aprašymas ir pateiktas Valstyb÷s kontrolei.
Skaidresnis projektų įgyvendinimas, mažesn÷
klaidų atsiradimo rizika ir korupcijos prielaidų
šalinimas.
Rekomendacijos ir jų vykdymas.
Vykdoma.
Susisiekimo ministerijos interneto svetain÷je
www.sumin.lt
ir
interneto
svetain÷je
www.esparama.lt nuolat atnaujinama ir
skelbiama informacija susijusi su sprendimais
d÷l ES paramos skyrimo. 2012 m. šiose
svetain÷se atnaujinta informacija apie priimtus
sprendimus
d÷l
finansavimo
skyrimo
projektams (25 sprendimai), patikslinti
valstyb÷s projektų sąrašai (16 sąrašų).
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas
Per 2012 m. I pusmetį
svetain÷je
www.esparama.lt
paskelbti visi komiteto
direktoriaus įsakymai, susiję su Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“ (IVV)
priemonių įgyvendinimu. Paskelbta:
– 3 projektų, įgyvendinamų IVV
prioriteto priemonių l÷šomis, finansavimo
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sąlygų aprašų pakeitimai;
– 25 komiteto direktoriaus įsakymai d÷l
finansavimo (ne) skyrimo projektams,
įgyvendinantiems IVV prioritetų priemonių
l÷šomis;
– 7 valstyb÷s projektų, įgyvendinamų
IVV prioriteto priemonių l÷šomis, sąrašai ir
jų pakeitimai.
nuolat
Svetain÷je
www.ivpk.lt
atnaujinama
informacija,
susijusi
su
projektais
Ekonomikos augimo veiksmų programos ir
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioritetų priemonių įgyvendinimo aiškumo,
skaidrumo ir viešumo užtikrinimas.

28. Skelbti įstaigos interneto
svetain÷je suderintų investicijų
programų (investicijų projektų)
sąrašą

Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas
prie Susisiekimo ministerijos

Nuolat

N. Jokubauskait÷, 239 29 08.
_________________________________

Paskelbta informacija.
Vykdoma.
Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komiteto
interneto
svetain÷je
www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklossritys/investicijų-projektu-derinimas
skelbiami suderintų investicijų programų
sąrašai pagal metus.

