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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KOVOS
SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO 2013 METŲ I PUSMEČIO VYKDYMO
ATASKAITA
1 UŽDAVINYS. DIDINTI TEISĖKŪROS PROCESO IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMĄ IR SKAIDRUMĄ
Priemonė

Vykdytojai

1. Organizuoti darbuotojų
kursus dėl teisės aktų
vertinimo
valstybės
korupcijos,
socialiniu,
ekonomikos, finansų ir
kitais požiūriais (Lietuvos
Respublikos
nacionalinės
kovos
su
korupcija
programos (toliau – NKKP)
1.17 priemonė).

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

2. Informuoti visuomenę
įstaigos interneto svetainėje
apie kiekvieną nustatytą
korupcijos atvejį.

3.
Ištirti
Susisiekimo
ministerijai, įstaigoms prie
ministerijos ir viešosioms
įstaigoms
adresuotus
asmenų skundus dėl galimų
korupcijos apraiškų.

Įvykdymo laikas
Nuolat

Susisiekimo
Prireikus
ministerijos
Komunikacijos
skyrius, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios įstaigos
Susisiekimo
Prireikus
ministerijos Teisės
skyrius, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios įstaigos

Laukiami
rezultatai
Kursus
išklausiusių
darbuotojų
skaičius.
Kursų valandų
skaičius,
tenkantis
vienam kursus
išklausiusiam
valstybės
tarnautojui.
Pateikta
informacija
sustiprins
visuomenės
pasitikėjimą
įstaiga.

Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
2013 m. I pusmetyje Susisiekimo ministerijos* 3 darbuotojai dalyvavo
seminaruose teisės aktų vertinimo valstybės korupcijos, socialiniu, ekonomikos,
finansų ir kitais požiūriais. Kiekvienas seminaruose dalyvavęs darbuotojas
išklausė 8 valandų kursą.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos 1 valstybės tarnautojas dalyvavo
mokymuose „Korupcijos prevencija viešajame sektoriuje“, kuriuose, be kitų
klausimų, taip pat buvo aiškinamos nuostatos dėl teisės aktų vertinimo valstybės
korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais. Kursų valandų
skaičius – 6 valandos.
Vertinimas: 2013 m. I pusmetį kursus išklausė 4 valstybės tarnautojai. Vykdoma
nuolat.
2013 m. I pusmetyje nei Susisiekimo ministerijoje, nei įstaigose prie ministerijos
ir viešosiose įstaigose nenustatyta korupcijos pasireiškimo atvejų.

Vertinimas: Nebuvo poreikio skelbti informacijos, nes nebuvo nustatyta
korupcijos pasireiškimo atvejų.
Asmenų skundų Susisiekimo ministerijoje asmenų skundų dėl galimų korupcijos apraiškų
dėl
galimų negauta.
korupcijos
Lietuvos saugios laivybos administracija 2013 m. gegužės 27 d. korupcijos
apraiškų
prevencijos telefono linija gavo pranešimą apie galimai neteisėtą pramoginio laivo
skaičius, atlikti perregistravimą kito savininko vardu, Lietuvos saugios laivybos administracijos
jų tyrimai.
Korupcijos prevencijos darbo grupė, įvertinusi Laivų registravimo skyriaus
Pateikti
vedėjos pateiktą informaciją apie laivo registracijos būklę ir vidaus vandenų
pasiūlymai,
transporto priemonių registro išrašus, konstatavo, kad nebuvo atlikta jokių
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prireikus teisės
aktų pakeitimai.

veiksmų, kurie patvirtintų gautą informaciją apie galimai neteisėtą laivo
perregistravimą.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos pasitikėjimo telefonu 2013 m. kovo
27 d. gautas Aleksejaus Fiodorovo skundas dėl galimų korupcijos apraiškų.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2013 m. kovo 4 d. raštu Nr. (10)15B1398 skundas persiųstas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
Vertinimas: Gauti 2 skundai dėl galimų korupcijos apraiškų. Dėl vieno atliktas
tyrimas (faktai nepasitvirtino), kitas persiųstas Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybai.
Keisti teisės aktų neprireikė.
Vykdant šią priemonę, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyrius parengė ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministras (toliau – susisiekimo ministras) 2013 m.
birželio 12 d. priėmė įsakymą Nr. 3-352 „Dėl finansų valdymo funkcijų peržiūros
darbo grupės sudarymo“. Vadovaudamasis šiuo įsakymu Biudžeto ir valstybės
turto valdymo departamento direktorius 2013 m. liepos 10 d. patvirtino
Susisiekimo ministerijos ir biudžetinių įstaigų prie ministerijos, netekusių
asignavimų valdytojo statuso, finansų valdymo funkcijų peržiūros planą. Įstaigų
funkcijų peržiūrą numatyta atlikti vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. birželio 3 d. pasitarimo (protokolo Nr. 36, 5 klausimas) sprendimu
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų peržiūros
2013 m. plano 2 punktą.

4.
Atlikti
Susisiekimo
ministerijos, įstaigų prie
ministerijos,
netekusių
biudžeto
asignavimų
valdytojo statuso, finansų
valdymo funkcijų peržiūrą,
siekiant veiklos efektyvumo,
išgryninti proceso dalyvių
funkcijas, nustatyti biudžeto
planavimo
ir
finansų
valdymo
centralizavimo
galimybes.

Susisiekimo
2013 m.
ministerijos Biudžeto IV ketv.
ir valstybės turto
valdymo
departamento
Biudžeto programų
vertinimo skyrius

Priimti
sprendimai
ir
(ar) teisės aktai.
Parengta
biudžeto
planavimo
ir
finansų valdymo
proceso tvarka.
Efektyvi
ir
skaidri biudžeto
planavimą
ir
finansų valdymą
atliekančių
darbuotojų
Tarpinis vertinimas: Priimti reikiami teisės aktai ir atliekami parengiamieji
veikla.
veiksmai įstaigų prie ministerijos finansų valdymo funkcijoms peržiūrėti.

5. Siekiant
įgyvendinti
atlikto Pasienio kontrolės
punktų direkcijos biudžeto
programos
vykdymo
vertinimo rekomendacijas,
parengti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2001 m. spalio 1 d. nutarimo
Nr. 1176 „Dėl Pasienio
kontrolės punktų plėtros
strategijos
patvirtinimo“

Susisiekimo
2013 m.
ministerijos Plėtros ir II ketv.
tarptautinių
ryšių
departamento
Tranzito ir logistikos
skyrius

Priimtas teisės
aktas.
Teisės
akto
atitiktis
kitų
teisės
aktų
reikalavimams.

Siekiant įgyvendinti Susisiekimo ministerijos atlikto biudžeto programos
„Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ 4 tikslo
„Užtikrinti, kad ES išorinės sienos tarptautiniai pasienio kontrolės punktai,
numatyti pasienio kontrolės punktų plėtros strategijoje ir jos įgyvendinimo
priemonėse, būtų pastatyti pagal ES nustatytus reikalavimus, patikėtas turtas būtų
tinkamai prižiūrimas ir efektyviai valdomas, elektroninių sistemų pagalba būtų
efektyviai valdomi transporto srautai prie pasienio kontrolės punktų“ vykdymo
vertinimo (2012-06-27 Nr. 6-49-423) 1 rekomendaciją, Susisiekimo ministerijos
Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Tranzito ir logistikos skyrius parengė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasienio kontrolės punktų
plėtros 2013–2020 m. programos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Pasienio kontrolės
punktų plėtros strateginio plano“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais
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pakeitimo“ projektą.

galios“ projektą, kuris 2013 m. birželio 26 d. raštu Nr. 2-3176(113) pateiktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybei apsvarsčius
minėtą nutarimo projektą, jis grąžintas Susisiekimo ministerijai tobulinti.
Vertinimas: Priemonė įvykdyta iš dalies. Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimo projektą grąžino tobulinti. Priemonės vykdymas tęsiamas.
2 UŽDAVINYS. MAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS OPTIMIZUOJANT PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VEIKLĄ

Priemonė

Vykdytojai

7. Išnagrinėti galiojančius
teisės aktus, susijusius su
priežiūros
institucijų
funkcijomis ir sankcijų
sistema, pateikti pasiūlymus
dėl priežiūros institucijų
orientavimo į metodinės
pagalbos
teisės
aktų
laikymosi teikimą (NKKP
3.2 priemonė).

Susisiekimo
ministerijos
Teisės skyrius,
Kelių transporto ir
civilinės
aviacijos
politikos
departamentas,
Vandens
ir
geležinkelių
transporto politikos
departamentas,
įstaigos
prie
ministerijos,
vykdančios
ūkio
subjektų
priežiūrą
(VKTI, CAA, LSLA,
VGI)

Įvykdymo laikas
2013 m.
IV ketv.

Laukiami
rezultatai
Padidintas
priežiūros
institucijų
ir
ūkio
subjektų
bendradarbiavimas, pasikeitęs
priežiūros
institucijų
požiūris į verslą,
metodinės
pagalbos
gavimo
galimybė
skatina
ūkio
subjektus
pasitikėti
priežiūros
institucijomis,
konsultuotis
kaip
laikytis
teisės
aktų
reikalavimų.
Kartu
sumažintos
paskatos
nelegaliai
mokėti.

Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento Vandens transporto skyrius išnagrinėjo galiojančius teisės aktus,
susijusius su priežiūros institucijų funkcijomis. Buvo parengtas ir priimtas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 18 d. įsakymas
Nr. 3-96 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d.
įsakymo Nr. 48 „Dėl Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas,
atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo “ (Žin., 2013, Nr. 21-1045),
kuriuo Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo
tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija siekiant mažinti priežiūros naštą ir
užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms. Minėtame apraše:
- numatyta, kad nebeišduodami rašytiniai įmonių, teikiančių su saugia laivyba
susijusias paslaugas, atestavimo liudijimai, o įmonės įtraukiamos į atestuotų
įmonių sąrašą, kuris skelbiamas interneto svetainėje, taip pat suteikta galimybė
dokumentus pateikti elektroniniu būdu (tačiau išlieka galimybė dokumentus
pristatyti registruotu laišku arba tiesiogiai);
- nustatomos įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo,
įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą, atsisakymo atestuoti įmonę, įspėjimo apie
atestacijos galiojimo sustabdymą, atestacijos galiojimo sustabdymo, atestacijos
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atestacijos galiojimo panaikinimo tvarka,
įmones atestuojančios ir atestuotų įmonių apskaitą tvarkančios institucijos
(Lietuvos saugios laivybos administracijos) teisės;
- patikslinti reikalavimai įmonėms, ketinančioms teikti su saugia laivyba susijusias
paslaugas. Išskiriami bendri ir papildomi reikalavimai įmonėms, pagal ketinamas
teikti paslaugas, susijusias su saugia laivyba. Tokiu būdu įmonei lengviau suprasti,
ką tiksliai ji turi atitikti norėdama vykdyti norimą veiklą;
- patikslinama atestuojamų paslaugų teikimo sąlygų laikymosi priežiūra,
nurodomas planinių ir neplaninių patikrinimų vykdymas. Taip pat nurodoma, kad
dėl pirmojo planinio įmonės teikiamų paslaugų patikrinimo metu nustatytų
pažeidimų įmonės veikla neribojama (ši išlyga netaikoma, kai būtina užkirsti kelią
numatomai didelei žalai visuomenei, aplinkai ar trečiųjų asmenų pagrįstiems
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interesams). Tvarkos aprašas papildomas galimybe įmones konsultuoti raštu ar
elektroninėmis priemonėmis. Taip pat įmonės gali pačios prašytis būti
patikrinamos, konsultuojamos;
- patikslinta, kokiomis priemonėmis, per kiek laiko ir kaip turi būti įmonės
įspėjamos apie galimą įmonės atestacijos galiojimo sustabdymą, sustabdomas
įmonės atestacijos galiojimas, panaikinamas įmonės atestacijos galiojimo
sustabdymas, panaikinamas įmonės atestacijos galiojimas;
- nurodyta, kokia informacija turi būti skelbiama Lietuvos saugios laivybos
administracijos interneto svetainėje, kada įmonė yra atestuota ir įtraukiama į
atestuotų įmonių sąrašus.
Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos
departamento Geležinkelių transporto skyrius peržiūrėjo geležinkelių transporto
srities teisės aktus, susijusius su priežiūros funkcijomis, tačiau jų pakeitimai rengti
nebuvo dėl šių priežasčių:
1. Geležinkelių transporto srityje veikia tik viena priežiūros funkcijas atliekanti
įstaiga – Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
VGI), kuri pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-27; 2010, Nr. 12-557) 6 straipsnio 2 dalį yra paskirta
vykdyti eismo saugos institucijos funkcijas. Pažymėtina, kad eismo saugos
institucijos funkcijos, numatytos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
eismo saugos įstatymo 6 straipsnyje atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos
geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančios Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl
geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių
infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių
infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva)
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 8 tomas, p. 227) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2008/110/EB (OL 2008 L 345, p. 62) (toliau – Direktyva 2004/49/EB),
reikalavimus. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto eismo saugos įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, kurioje įtvirtinta nuostata,
draudžianti eismo saugos institucijos funkcijas perduoti bet kokiam kitam
asmeniui. Atsižvelgiant į minėtų teisės aktų reikalavimus, vienintelės geležinkelių
transporto srityje priežiūros funkcijas atliekančios institucijos panaikinimas yra
negalimas.
2. Priežiūros našta geležinkelių transporto srityje maksimaliai buvo sumažinta
2011 metais priimant šią priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus.
Pažymėtina, kad šis sumažinimas buvo maksimaliai galimas vertinant tai, kad
nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių geležinkelių
transporto eismo saugą ir techninę sąveiką, reikalavimai, perkeliantys šią sritį
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reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
3. VGI nuolat teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja ūkio subjektus (taip pat ir
veiklą pradedančius) aktualiais, su jų veiklos priežiūra susijusiais klausimais ir
problemomis. Ši pareiga VGI nustatyta Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir
geležinkelių transporto srities teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijavimą,
saugos sertifikavimą, atestavimą ir kitas priežiūros sritis. Atsižvelgiant į tai,
laikytina, kad priemonės, didinančios ūkio subjektų pasitikėjimą priežiūros
institucijomis geležinkelio transporto srityje, yra pakankamos, todėl papildomas
reglamentavimas netikslingas.
Valstybinė geležinkelio inspekcija informavo, kad, vadovaudamasi VGI
nuostatais ir kitais administracinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės
aktais, pagal kompetenciją konsultuoja asmenis ir teikia jiems metodinę pagalbą:
- Vadovaujantis VGI atliekamų planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo
taisyklių nuostatomis, pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios
atliekama priežiūra, pradžios šiam ūkio subjektui už atliekamo pirmojo planinio
patikrinimo metu nustatytus pažeidimus VGI netaiko poveikio priemonių,
susijusių su ūkio subjekto veiklos ribojimu (leidimai, veiklos licencijos
nestabdomos ir nenaikinamos). Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo,
netinkamo taikymo faktą, ūkio subjektui nustatomas terminas pažeidimams
ištaisyti.
- Patikrinimo metu nustačiusi teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo
taikymo faktą, kurį atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir veiksnius galima
vertinti kaip mažareikšmį, VGI turi teisę priimti sprendimą netaikyti nuobaudų, o
pareikšti ūkio subjektui žodinę pastabą arba pateikti rašytinį nurodymą ir nustatyti
protingą terminą pažeidimams pašalinti.
-Šių patikrinimų metu ūkio subjektams aiškinamos teisės aktų nuostatos, teikiami
pasiūlymai, kaip saugiai vykdyti geležinkelių transporto ūkinę komercinę veiklą ir
kt.
- VGI savo interneto svetainėje skelbia dažniausiai užduodamų klausimų ir
atsakymų į juos sąrašą, kuriuo gali naudotis visi asmenys, taip pat yra skiltis
„Viešos konsultacijos“, kurioje pateikta informacija, kaip ūkio subjektams
teikiamos viešosios konsultacijos dėl VGI teisės aktų nuostatų taikymo.
Valstybinė kelių transporto inspekcija informavo, kad siekiant ūkio subjektams,
kurių priežiūrą atlieka VKTI, parengti Asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių
vežimu automobilių keliais, mokymo įstaigos patikrinimo ir Ūkio subjektų, kurių
veikla susijusi su tachografų technine priežiūra klausimynų projektai.
Civilinės aviacijos administracija nuolat konsultuoja ūkio subjektus ir teikia
jiems metodinę pagalbą aktualiais su jų veikla susijusiais priežiūros klausimais ir
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problemomis, rengia susitikimus su ūkio subjektais. CAA direktoriaus 2012m.
birželio 7 d. įsakymo Nr. 4R-151 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo, jų
aptarnavimo ir konsultavimo Civilinės aviacijos administracijoje“ 3 punktu buvo
nustatytas individualių konsultacijų teikimo ūkio subjektams laikas ir ši
informacija buvo paskelbta CAA interneto svetainėje. CAA, atlikdama ūkio
subjektų patikrinimus, aiškina ūkio subjektams teisės aktų nuostatas, teikia
pasiūlymus.
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymu
Nr. 4R-51 (Žin., 2013, Nr. 22-1108) „Dėl Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4R-183 „Dėl reikalavimų mokymo
įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus,
patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo panaikinti reikalavimai mokymo įstaigoms
rengiančioms civilinės aviacijos orlaivių palydovus, šių asmenų mokymas buvo
perduotas aviakompanijoms.
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu
Nr. 4R-108 (Žin., 2013, Nr. 46-2309) „Dėl Orlaivių įgulų licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d.
įsakymu Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų /
inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo supaprastinti
reikalavimai laisvojo aerostato piloto licencijai.

8. Parengti ir priimti teisės
aktus,
numatančius
optimalius
paslaugų
atlikimo
terminus
ir
galimybę
nustatyti
diferencijuotą apmokėjimą
už
paslaugų
atlikimą
trumpesniais
terminais
(NKKP 7.3 priemonė).

Susisiekimo
2013 m.
ministerijos
IV ketv.
Kelių transporto ir
civilinės
aviacijos
politikos
departamentas,
Vandens
ir
geležinkelių
transporto politikos
departamentas,
įstaigos
prie
ministerijos,
teikiančios paslaugas
asmenims
(VKTI,
CAA, LSLA, VGI)

Tarpinis vertinimas: Metodinės pagalbos gavimo galimybė, kai ūkio subjektas
nebaudžiamas, o skatinamas laikytis nustatytų reikalavimų, skatina ūkio subjektus
pasitikėti priežiūros institucijomis, konsultuotis, kaip laikytis teisės aktų
reikalavimų. Pakeisti 2 (du) teisės aktai. Priemonės vykdymas tęsiamas.
Parengti
ir Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių
patvirtinti teisės transporto skyrius informavo, kad sprendžiant priemonėje numatytus klausimus,
aktai, sudarantys analizuojami geležinkelių transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai,
galimybes
kuriuose, atsižvelgiant į administracinių paslaugų suteikimo terminus būtų galima
greičiau
nustatyti diferencijuotą apmokėjimą už paslaugų suteikimą trumpesniais terminais.
asmenims gauti Civilinės aviacijos administracija peržiūrėjo teisės aktus ir išanalizavo
paslaugas.
galimybes dėl CAA teikiamų paslaugų atlikimo terminų sutrumpinimo ir
diferencijuoto apmokėjimo už šių paslaugų atlikimą. Atlikus šią analizę buvo
nustatyta, kad trumpinti terminų nėra galimybės. CAA esant galimybei ir taip
suteikia paslaugas per kuo trumpesnį laiką, neatsižvelgdama į teisės aktais
nustatytus terminus.
Vandenų transporto srityje buvo parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2013 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-96 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48 „Dėl
Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos
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aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 21-1045), kuriuo Įmonių,
teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašas
išdėstytas nauja redakcija, kuriame sutrumpintas prašymų nagrinėjimo terminas
iki 20 darbo dienų.
Tarpinis vertinimas: Peržiūrimi teisės aktai. Parengtas ir patvirtintas 1 (vienas)
teisės aktas. Priemonės vykdymas tęsiamas.
9. Siekiant supaprastinti Valstybinė
2013 m. Skaidresnis
ir Valstybinė geležinkelio inspekcija vykdo projektą „Geležinkelių transporto
geležinkelių
transporto geležinkelio
IV ketv. supaprastintas
rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas“. Šiuo metu
keliamą valdymo riziką, inspekcija
geležinkelių
projektas yra bandomosios eksploatacijos stadijoje. Šį projektą planuojama
valdymą
perkelti
į
transporto
įgyvendinti 2013 m. III ketvirtį.
elektroninę erdvę.
rizikos valdymo
procesas.
Tarpinis vertinimas: Projektas bandomojoje stadijoje, tikimasi jį įgyvendinti laiku.
Patikrinimai,
Priemonės vykdymas nepasibaigęs.
organizuoti
remiantis
informacinės
sistemos
nustatytais
geležinkelių
transporto
rizikos
rodikliais.
3 UŽDAVINYS. MAŽINTI NELEGALIŲ MOKĖJIMŲ PASKATAS SIAURINANT VERSLO REGLAMENTAVIMO APIMTĮ
Priemonė
10. Tobulinti privalomosios
techninės apžiūros atlikimo
kontrolę,
užtikrinant
privalomosios
techninės
apžiūros
atlikimo
skaidrumą.
11. Įgyvendinti Specialiųjų
tyrimų tarnybos pateiktas
rekomendacijas
atlikus
korupcijos rizikos analizę
Susisiekimo ministerijos ir
Valstybinės kelių transporto

Vykdytojai

Įvykdymo laikas
Susisiekimo
2013 m.
ministerijos
Kelių IV ketv.
transporto ir civilinės
aviacijos
politikos
departamentas,
Valstybinė
kelių
transporto inspekcija
Susisiekimo
2013 m.
ministerijos
Kelių II ketv.
transporto ir civilinės
aviacijos
politikos
departamentas,
Valstybinė
kelių

Laukiami
rezultatai
Priimti
sprendimai
ir
(ar) teisės aktai.
Padidėjęs
patikrinimų
skaičius.
Specialiųjų
tyrimų tarnybos
rekomendacijų
įgyvendinimo
užtikrinimas.
Priimtas teisės

Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
Valstybinė kelių transporto inspekcija informavo, kad siekiant tobulinti
privalomosios techninės apžiūros atlikimo kontrolę parengtas Techninės apžiūros
kontrolierių pažymėjimų panaikinimo tvarkos aprašo projektas.
Tarpinis vertinimas: Parengtas 1 (vieno) teisės akto projektas. Priemonės
vykdymas tęsiamas.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų
tarnyba) 2013 metais atliko korupcijos rizikos analizę Susisiekimo ministerijos ir
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos
srityse ir 2013 m. kovo 18 d. raštu Nr. 4-01-1761 pateikė korupcijos rizikos
analizės išvadą ir rekomendacijas bei pasiūlymus. Susisiekimo ministerijai buvo
pateiktos rekomendacijos šiose veiklos srityse nustatant: kelių transporto veiklos
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inspekcijos veiklos srityse transporto inspekcija
nustatant kelių transporto
veiklos
licencijavimo,
leidimų išdavimo teisinį
reglamentavimą ir vykdant
kelių transporto veiklos
priežiūrą.

aktas.

2013 m.
III ketv.

Peržiūrėti,
išanalizuoti
prireikus
patobulinti
teisės aktai.

teisinį reglamentavimą ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės
kvotos leidimų (ETMK), tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto
priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos reglamentavimą. Susisiekimo
ir ministerija, įvertinusi pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus:
1. Vykdydama 1 rekomendaciją, 2013 metais parengė Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio
7 d. nutarimo „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2013 m.
gegužės 22 d. nutarimu Nr. 440 (Žin., 2013, Nr. 55-2749). Kelių transporto
veiklos licencijavimo taisyklių pakeitimo tikslas – sumažinti administracinę naštą
vežėjams. Numatyta, kad vežėjo valdymo centras gali sutapti su buveine ar vežėjo
gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, arba gali su ja nesutapti;
atsisakyta reikalavimo vežėjui turėti nuosavybės teise arba valdyti kitais teisėtais
pagrindais kelių transporto veiklai naudojamų kelių transporto priemonių
stovėjimo vietą.
Pakeistame Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 26 punkte numatyta,
kad vežėjai neprivalo pateikti šių taisyklių 16, 18 ir 24 punktuose nurodytų
dokumentų, jeigu tokie dokumentai jau pateikti anksčiau ir galioja arba šiuos
dokumentus ar juose esančią informaciją licencijas išduodanti institucija gauna ar
gali gauti pati. Dokumentų, kuriuos vežėjas privalo pateikti, ir dokumentų ar
informacijos, kuriuos licencijas išduodanti institucija gauna ar gali gauti pati,
sąrašai nurodomi administracinių paslaugų teikimo aprašymuose, kuriuos
licencijas išduodančios institucijos rengia ir viešai skelbia vadovaudamosi vidaus
reikalų ministro patvirtintomis rekomendacijomis.
Vykdydama 13 rekomendaciją, Susisiekimo ministerija parengė Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3-379 „Dėl ETMK
daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto
priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
projektą, kuris šiuo metu derinamas su padaliniais. Įsakymo projekto tikslas –
siekiant užtikrinti Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijų įgyvendinimą
patikslinti ETMK leidimų rūšis, aiškiau reglamentuoti ETMK leidimų skyrimo
tvarką, reglamentuoti informacijos apie ETMK leidimus skelbimo tvarką
(numatoma informaciją apie leidimų išdavimą skelbti Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje), numatyti valstybės
rinkliavą už ETMK leidimo išdavimą. Be to, rengiamas susisiekimo ministro
įsakymu tvirtinamos komisijos, išduodančios leidimus, darbo reglamento
projektas.
Valstybinė kelių transporto inspekcija, įgyvendindama Specialiųjų tyrimų
tarnybos pateiktas rekomendacijas atlikus korupcijos rizikos analizę, Inspekcijos
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viršininko 2013 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 2B-104 patvirtino Verslo,
administracinių paslaugų teikimo naštos ir korupcijos pasireiškimo tikimybės
mažinimo priemonių planą. Taip pat Susisiekimo ministerijai pateikė pasiūlymus
dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl kelių transporto
veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. (Nutarimo
projektas priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d.
nutarimu Nr. 440). Vadovaujantis šiuo nutarimu pakeisti administracinių paslaugų
teikimo aprašymai.
Paminėtina, kad siekiant užtikrinti Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas
rekomendacijas atlikus korupcijos rizikos analizę, Specialiųjų tyrimų tarnybą apie
priimtas priemones Susisiekimo ministerija informavo 2013-06-13 raštu Nr. 22870 (20), VKTI – 2013-05-07 raštu Nr. (02)15B-1897.

12. Atlikti teisės aktų
stebėseną ir inicijuoti teisės
aktų ar teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą ar jų
pateikimą
Specialiųjų
tyrimų tarnybai vertinti.

Susisiekimo
Nuolat
ministerijos Teisės
skyrius,
kiti
Susisiekimo
ministerijos
administracijos
padaliniai

Vertinimas: 2013 m. I pusmetį priemonė įvykdyta. Priimtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas (2013 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 440). Imtasi
priemonių Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijoms įgyvendinti.
(Susisiekimo ministerijos 2013-06-13 raštas Nr. 2-2870 (20), Inspekcijos 2013-0507 raštas Nr. (02)15B-1897.
Priemonės vykdymas tęsiamas.
Peržiūrėti,
Susisiekimo ministerijos Teisės skyrius nuolat atlieka teisės aktų stebėseną,
išanalizuoti
ir analizuoja teisės aktus, ar teisės aktas, teisės akto projektas ar tam tikros jų
prireikus
nuostatos yra galimai ydingos korupcijos prevencijos požiūriu, juos peržiūri, taip
patobulinti
pat teikia išvadas dėl administracijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės
teisės aktai.
aktų, sutarčių projektų. Teisės skyriaus valstybės tarnautojai, teikdami išvadą dėl
Specialiųjų
teisės aktų projektų ir siekdami nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo
tyrimų tarnybos trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti
antikorupcinio
nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, vertina teisės akto rengėjo
vertinimo
atliktą antikorupcinio vertinimo atitikimą įstatymų, nutarimų, kitų teisės aktų
išvados ir jų reikalavimams, ar prireikus nurodo būtinybę jį atlikti. Konstatuotina, kad 2013 m.
įgyvendinimas.
I pusmetį Susisiekimo ministerijoje nebuvo atliktas nė vieno teisės akto ar teisės
akto projekto antikorupcinis vertinimas, taip pat nebuvo poreikio teikti teisės aktų
ar teisės aktų projektų Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikti antikorupcinį vertinimą.
Paminėtina, kad Specialiųjų tyrimų tarnybai savo iniciatyva atlikus Reikalavimų
įmonėms, 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. 3-375 (Žin., 2008, Nr. 118-4484) (toliau – Reikalavimai),
antikorupcinį vertinimą, 2013 m. sausio 28 d. raštu Nr. 4-01-643 buvo pateikti
Susisiekimo ministerijai pasiūlymai Reikalavimus tobulinti.
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Susisiekimo ministerija 2013 m. vasario 22 d. raštu Nr. 2-818(102) informavo
Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad iš esmės sutinka su pateiktomis pastabomis ir,
rengiant minėto įsakymo pakeitimus, į jas bus atsižvelgta.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas, atsižvelgdamas į
Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto antikorupcinio vertinimo pasiūlymus ir
Korupcijos rizikos analizės Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės kelių
transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos srityse 2013 m. kovo
18 d. išvadoje Nr. L-01-974 pateiktas pastabas ir rekomendacijas, ir siekdamas
sumažinti administracinių paslaugų teikimo naštą ir korupcijos pasireiškimo
tikimybę, 2013 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 2B-104 patvirtino Verslo,
administracinių paslaugų teikimo naštos ir korupcijos pasireiškimo tikimybės
mažinimo priemonių planą. Plane numatyta parengti ir pateikti Susisiekimo
ministerijai pasiūlymų dėl techninės apžiūros sistemos tobulinimo Lietuvoje ir
Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių pakeitimo; taip pat parengti ir
Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtinti teisės aktų (taisyklių, aprašų) naujas
redakcijas).
Pažymėtina, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m.
gegužės 28 d. įsakymu Nr. 4R-126 pavesta atitinkamiems administracijos
padaliniams išnagrinėti galiojančius teisės aktus ir numatytos kitos priemonės
siekiant užtikrinti susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su
korupcija programos įgyvendinimo 2013 m. priemonių plane numatytų priemonių
įgyvendinimą.
Vertinimas: Vykdoma nuolat. Peržiūrimi ir analizuojami teisės aktai. 2013 m.
I pusmetį buvo pateikta 1 (viena) Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto
antikorupcinio vertinimo išvada. Į pasiūlymus bus atsižvelgta rengiant teisės akto
pakeitimo projektą.
4 UŽDAVINYS. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ
Priemonė

Vykdytojai

13. Tobulinti Susisiekimo
ministerijos, įstaigų prie
ministerijos, viešųjų įstaigų
viešųjų
pirkimų
organizavimo
tvarką
siekiant viešųjų pirkimų
skaidrumo, efektyvumo ir
aiškumo.

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

Įvykdymo laikas
Nuolat

Laukiami
rezultatai
Peržiūrėti,
išanalizuoti ir
prireikus
patobulinti
teisės aktai.
Viešųjų pirkimų
tarnybos
rekomendacijos
ir jų

Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
Susisiekimo ministerijoje, siekiant tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo
tvarką, 2013 m. I pusmetį buvo pakeistos viešųjų pirkimų komisijų sudėtys,
sudarytos naujos viešųjų pirkimų komisijos atskiriems pirkimams atlikti, pakeisti
pirkimų organizatoriai, patvirtintas viešųjų pirkimų planas. Buvo priimti šie teisės
aktai:
1. susisiekimo ministro 2013 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3-59 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3-360 „Dėl
komisijos sudarymo“ pakeitimo“;
2. susisiekimo ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 3-137 „Dėl komisijos
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ministerijos,
viešosios įstaigos

įgyvendinimas
Vidaus audito
skyriaus
pateiktos
rekomendacijos
ir
jų
įgyvendinimas.

sudarymo“;
3. susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 3-265 Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-297
„Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo“;
4. susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 3-271 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3-810 „Dėl
komisijos sudarymo“ pakeitimo“;
5. susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 3-298 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3-359 „Dėl
komisijos sudarymo“ pakeitimo“;
6. ministerijos kanclerio 2013 m. kovo 7 d. potvarkis Nr. 4-12 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio 2012 m. spalio 10 d. potvarkio
Nr. 4-117 „Dėl pirkimų organizatorių skyrimo pakeitimo“;
Taip pat ministerijos kancleris 2013 m. kovo 15 d. rezoliucija Nr. 6-132-240
patvirtino viešųjų pirkimų planą.
Lietuvos saugios laivybos administracija nuolat atlieka dokumentų,
reglamentuojančių viešųjų pirkinių tvarką, analizę. Atsižvelgiant į teisės aktų,
reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pakeitimus ir Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas, Administracijos
direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-15 sudaryta Tiekėjų pretenzijų,
susijusių su viešojo pirkimo procedūromis, nagrinėjimo komisija; 2013 m. vasario
12 d. įsakymu Nr. V-40 paskirti mažos vertės pirkimų organizatoriai ir patobulinta
mažos vertės pirkimų atlikimo tvarka; 2013 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-39
patvirtintas Tiekėjų pretenzijų, susijusių su viešojo pirkimo procedūromis,
nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas; 2013 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V47 pakeistos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės Administracijoje
taisyklės siekiant gerinti viešųjų pirkimų organizavimo efektyvumą. 2013 m.
balandžio 2 d. pakeista Administracijos kokybės vadybos sistemos proceso
procedūra „Viešieji pirkimai“, nustatant naujus proceso ataskaitos parengimo
terminus, patobulinant kitas nuostatas, siekiant viešųjų pirkimų skaidrumo,
efektyvumo ir aiškumo. Administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 8 d.
įsakymu Nr. V-85 buvo pakeistas Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas,
nurodant įvertinimo fiksavimą tiekėjo atitikties kvalifikacijos reikalavimams
įvertinimo ir tiekėjo pasiūlymo atitikties reikalavimams įvertinimo lentelėse.
Lietuvos automobilių kelių direkcija, tobulindama viešųjų pirkimų
organizavimo tvarką ir siekdama viešųjų pirkimų skaidrumo, efektyvumo ir
aiškumo, 2013 metų I pusmetį parengė šiuos teisės aktus:
1. Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-22 pakeistas
Kelių direkcijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-378
patvirtintų Prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo organizavimo Lietuvos automobilių
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kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių 22 punktas;
2. Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-34 yra
paskirti ekspertai;
3. Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-69 pakeistas
Kelių direkcijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-260 patvirtintų
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklių 14 punktas;
4. Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-98 pakeisti
Kelių direkcijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-378
patvirtintų Prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo organizavimo Lietuvos automobilių
kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių 17 ir 21.2 punktai;
5. Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-99 pakeistas
Kelių direkcijos direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtinto
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešųjų
pirkimų komisijų darbo reglamento 8.13 punktas.
Civilinės aviacijos administracijoje parengti nauji viešųjų pirkimų tvarkų aprašų
projektai, t. y. viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir
atskaitomybės tvarkos aprašo; supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos
aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo projektai.
Transporto investicijų direkcijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu
Nr. 1.3-145 patvirtinta nauja TID supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija
2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 125 patvirtinta nauja TID supaprastintų
viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento redakcija. Siekiant patobulinti viešųjų
pirkimų tvarką, buvo pakeista supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos sudėtis.
TID interneto svetainėje nuolat skelbiama informacija apie vykdomus viešuosius
pirkimus, įgyvendinamos Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas, įgyvendindamas šią priemonę ir
siekdamas tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, direktoriaus 2013 m.
balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-53 pakeistos Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Susisiekimo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
IVPK direktoriaus 2013 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. T-6 sudaryta IVPK viešųjų
pirkimų komisija ir patvirtintas šios komisijos darbo reglamentas. IVPK
direktoriaus 2013 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. T-7 sudaryta mažos vertės viešųjų
pirkimų komisija ir patvirtintas šios komisijos darbo reglamentas (su pakeitimais).
Taip pat IVPK direktoriaus 2013 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtintas
IVPK viešųjų pirkimų planas (su pakeitimais).
Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas informavo, kad įstaiga
viešuosius pirkimus atlieka pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisykles ir siekdama viešųjų pirkimų skaidrumo apie 97 procentų
viešųjų pirkimų atliko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
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priemonėmis.
Tarpinis vertinimas: Peržiūrėti, išanalizuoti ir patobulinti teisės aktai.
Įgyvendintos Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos.
Vykdymas tęsiamas.
14.
Siekiant
skaidrinti
viešųjų
pirkimų
organizavimo procesą ir
užtikrinti
viešųjų
ir
privačiųjų interesų derinimą,
peržiūrėti viešųjų pirkimų
komisijų
darbo
organizavimo
tvarką
Susisiekimo ministerijoje.
15. Didinti viešųjų pirkimų
elektroniniu būdu skaičių
siekiant užtikrinti skaidrų ir
viešą
viešųjų
pirkimų
vykdymo procesą.

Susisiekimo
2013 m.
ministerijos Biudžeto IV ketv.
ir valstybės turto
valdymo
departamento
Valstybės
turto
valdymo ir viešųjų
pirkimų skyrius

Peržiūrėtas,
išanalizuotas ir
prireikus
patobulintas
teisės aktas.

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

Paskelbta
informacija.
60
procentų
viešųjų pirkimų
atliekama
Centrinės
viešųjų pirkimų
informacinės
sistemos
elektroninėmis
priemonėmis.
Sustiprintas
visuomenės
pasitikėjimas
įstaigos veiklos
skaidrumu.

Susisiekimo ministerija 2013 m. I pusmetį 60 procentų viešųjų pirkimų atliko
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos ir elektroninėmis priemonėmis
per Centrinę perkančiąją organizaciją.
Lietuvos automobilių kelių direkcija 2013 m. I pusmetį 91,92 procentų viešųjų
pirkimų atliko per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.
Lietuvos saugios laivybos administracija 2013 m. I pusmetyje elektroniniu būdu
atliko 8 viešuosius pirkimus.
Valstybinė kelių transporto inspekcija viešuosius pirkimus, kuriuos atlieka
Viešųjų pirkimų komisija, 90 proc. vykdo išorinėmis elektroninėmis priemonėmis.
Mažos vertės pirkimai, kuriuos vykdo pirkimų vykdytojai, 30 proc. vykdomi
išorinėmis elektroninėmis sistemomis. Pagal pirkimų vertę Viešųjų pirkimų
komisijos vykdomi pirkimai sudaro daugiau kaip 90 procentų visų verčių, todėl
bendras rodiklis yra apie 90 procentų.
Transporto investicijų direkcija per 2013 m. I pusmetį daugiau kaip 61 proc.
visų viešųjų pirkimų atliko per CVP IS ir per Centrinę perkančiąją organizaciją
sudarė 5 sutartis.
Valstybinė geležinkelio inspekcija 2013 m. I pusmetį Centrinės viešųjų pirkimų
informacinės sistemos elektroninėmis priemonėmis atliko 11,34 proc. viešųjų
pirkimų, skaičiuojant nuo bendro VGI sudarytų sutarčių skaičiaus.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas 14 proc. viešųjų pirkimų atliko
CVP IS elektroninėmis priemonėmis.
Pasienio kontrolės punktų direkcija 2013 m. I pusmetį atliko 3 viešuosius pirkimus elektroniniu būdu. Tai – Latežerio pasienio kontrolės punkto projektavimas
ir statyba; Medininkų pasienio kontrolės punkto detaliojo plano rengimo ir žemės
sklypo įforminimo paslaugų pirkimas; naujo tarnybinio lengvojo automobilio
pirkimas.
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Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas 2013 m. I pusmetį apie 97
procentų viešųjų pirkimų atliko Centrines viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis.

16. Siekiant stiprinti viešųjų
pirkimų komisijos narių
specialiuosius
gebėjimus,
reikalingus
komisijos
funkcijoms
atlikti,
organizuoti jų mokymus
viešųjų pirkimų teisinio
reglamentavimo ir vykdymo
veiklos srityse.

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

Sustiprinus
viešųjų pirkimų
komisijos narių
kompetenciją,
bus užtikrintas
didesnis viešųjų
pirkimų
skaidrumas ir
sumažintos
korupcijos
atsiradimo
prielaidos.
Mokymų
viešųjų pirkimų
vykdymo
veiklos srityje
trukmė ir
mokymus
išklausiusių
viešųjų pirkimų
komisijos narių
skaičius.

Vertinimas. Vykdoma nuolat. Galutinis vertinimas bus pateiktas metams
pasibaigus.
Mokymuose dėl Viešųjų pirkimų komisijos narių specialiųjų gebėjimų tobulinimo
dalyvavo 7 Susisiekimo ministerijos darbuotojai. Kiekvienas iš jų išklausė 8
valandų kursą.
Lietuvos saugios laivybos administracijos viešųjų pirkimų komisijos nariai ir
asmuo, atliekantis prevencinę pirkimų kontrolę, supažindinti su Etiško elgesio
viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone. Viešųjų pirkimų komisijos
nariams buvo organizuoti mokymai viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo ir
vykdymo veiklos srityse.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojai (viešųjų pirkimų komisijos
nariai) 2013 m. I pusmetį dalyvavo šiuose mokymuose viešųjų pirkimų
klausimais: 2013 m. vasario 27 d. 1 darbuotojas dalyvavo 5 valandų trukmės VšĮ
„Praktikai“ organizuotame seminare „Viešieji pirkimai 2013“; 2013 m. balandžio
12 d. 1 darbuotojas ir 2013 m. birželio 14 d. 1 darbuotojas dalyvavo 6 valandų
trukmės VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ rengtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose
„Sėkminga viešųjų pirkimų praktika. Pirkimų vykdymo aktualijos 2013 m.“;
2013 m. balandžio 15 d. 2 darbuotojai dalyvavo 6 valandų trukmės UAB
„Mokesčių srautas“ organizuotame seminare „Viešųjų pirkimų reguliavimo
naujovės“.
Transporto investicijų direkcijos 4 supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos
nariai dalyvavo 2 mokymuose tema „Viešieji pirkimai: teismų praktika ir naujausi
teisės aktų pakeitimai“ ir „Viešųjų pirkimų auditavimas ir kontrolė“. Taip pat iš jų
1 komisijos narys Briuselyje dalyvavo Europos Sąjungos šalių narių tarptautinėje
diskusijoje-mokymuose tema „Viešieji pirkimai ir ES fondai: neatitikimų
valdymas ir stebėsena, teismų praktika dėl pažeidimų“ ir 1 komisijos narys taip
pat dalyvavo seminare tema „Viešieji pirkimai: CVP IS sistemos pradžiamokslis“.
Iš viso išklausytos 84 akademinės mokymų viešųjų pirkimų vykdymo veiklos
srityje valandos.
Vertinimas: Sustiprinta viešųjų pirkimų komisijos narių kompetencija, siekiant
užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, korupcijos atsiradimo prielaidų šalinimą.
Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 20 darbuotojų.
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5 UŽDAVINYS. DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR KITAS PRIEMONES
DIDINTI DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ
Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo laikas
2013 m.
III ketv.

Priemonė

Vykdytojai

19.
Organizuoti
darbuotojams
kursus,
susijusius su antikorupcine
veikla
(NKKP
8.6
priemonė).

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

Įvykdymo laikas
Nuolat

17. Įdiegti įstaigos interneto
svetainėje
informavimo
sistemą apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus (NKKP 8.2
priemonė).

18. Papildyti Susisiekimo
ministerijos, įstaigų prie
ministerijos, viešųjų įstaigų
vidaus tvarkos taisykles
antikorupcinio
elgesio
nuostatomis.

Laukiami
Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
rezultatai
Viešosios įstaigos
Įdiegta
Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas, vykdydama šią priemonę,
informavimo
įstaigos interneto svetainėje www.ktti.lt skiltyje Kontaktai paskelbė informaciją,
sistema.
nurodančią, kur reikėtų kreiptis pastebėjus galimą korupcijos pasireiškimo atvejį
Sudarytos
ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą įstaigoje.
prielaidos
asmenims
Vertinimas: Priemonė įgyvendinta iš dalies, nes viešoji įstaiga „Aukštaitijos
žinoti,
kur siaurasis geležinkelis“ priemonę planuoja įgyvendinti III ketvirtį. Įdiegus
kreiptis
dėl informavimo sistemą, sudaryta galimybė asmenims žinoti, kur kreiptis pastebėjus
korupcijos
galimai korupcijos apraiškas įstaigoje.
apraiškų.
Susisiekimo
2013 m.
Priimtas teisės Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto direktoriaus įsakymu
ministerijos
III ketv.
aktas.
įstaigos darbo tvarkos taisyklės papildytos antikorupcinio elgesio nuostatomis,
Personalo
Įstaigoje
bus skatinančiomis kovoti su korupcija ir jos apraiškomis.
administravimo
užtikrinti
skyrius, įstaigos prie
antikorupcinio
Vertinimas: Neteikiamas, nes priemonės vykdymo terminas nepasibaigęs.
ministerijos,
elgesio
viešosios įstaigos
principai,
plėtojama
antikorupcinė
kultūra.
6 UŽDAVINYS. ĮDIEGTI IR ĮGYVENDINTI ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMAS
Laukiami
rezultatai
10
proc.
palyginti
su
praėjusiais
metais padidėjęs
mokymus
antikorupcijos
tema
išklausiusių
darbuotojų
skaičius.
Kursų valandų
skaičius,

Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
2013 m. I pusmetį Lietuvos saugios laivybos administracijos 7 darbuotojai
dalyvavo projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje“
surengtuose išorės mokymuose. Kiekvienam kursus išklausiusiam darbuotojui
teko 8 valandos. Naudojantis šio mokymo medžiaga, II ketvirtį buvo organizuoti
vidiniai visų Administracijos darbuotojų mokymai.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos 39 darbuotojai (valstybės tarnautojai ir
dirbantys pagal darbo sutartis darbuotojai) 2013 m. gegužės 30 d. dalyvavo 7
valandų trukmės seminare „Korupcijos prevencija: Interesų konfliktai ir jų
valdymas“. Kelių direkcija šį antikorupcijos temomis seminarą darbuotojams
suorganizavo siekdama įgyvendinti ir Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2011–2014 metų programos 8.6 priemonę. Seminare darbuotojai buvo
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tenkantis
vienam kursus
išklausiusiam
valstybės
tarnautojui.

20.
Rengti
ir
nuolat
atnaujinti informaciją apie
galimus viešųjų ir privačių
interesų konfliktus.

Susisiekimo
Nuolat
ministerijos
Personalo
administravimo
skyrius, įstaigos prie
ministerijos

Skaidrus
Viešųjų
ir
privačiųjų
interesų
derinimas.
Prireikus
parengti teisės
aktai.

supažindinti su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privačius ir viešuosius
interesus, interesų konfliktus, privačių interesų deklaravimą, reikalavimus
asmenims, dirbantiems valstybės tarnyboje, apie jų pareigą nusišalinti, jeigu jų
dalyvavimas priimant sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, ir kitomis
antikorupcijos temomis. Seminarą Kelių direkcijoje vedė VšĮ „Praeventi“ vadovas
G. Sakalauskas.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos 2013 m. I pusmetį 1 valstybės
tarnautojas dalyvavo mokyme „Korupcijos prevencija viešajame sektoriuje“.
Kursų valandų skaičius 1 valstybės tarnautojui – 6 valandos.
Vertinimas: Priemonės vykdymas tęsiamas.
Susisiekimo ministerijoje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos įgyvendinamos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3-635 „Dėl
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi Susisiekimo ministerijoje metodinės rekomendacijos“. Personalo
administravimo skyrius nuolat konsultuoja ministerijos darbuotojus, įstaigų prie
ministerijos ir kitų ministrui pavestų valdymo sričių įmonių vadovus, darbuotojus,
atsakingus už privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, kontroliuoja kaip
Susisiekimo ministerijoje laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų
interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų. Konsultuoja deklaracijų
pildymo, teikimo, nusišalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo
klausimais.
Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
asmuo kontroliuoja Administracijos valstybės tarnautojų privačių ir viešųjų
interesų derinimą, įvertinant galimus interesų konfliktus, rengiama ir nuolat
atnaujinama informacija apie galimus viešųjų ir privačių interesų konfliktus.
Transporto investicijų direkcijoje darbuotojams kas mėnesį siunčiamas
pranešimas apie pareigą deklaruoti pasikeitusius viešuosius ir privačiuosius
interesus. Atnaujinama informacija apie TID darbuotojų viešuosius ir
privačiuosius interesus ir tokia informacija teikiama TID direktoriui.
Siekiant skaidraus viešųjų ir privačių interesų derinimo Informacinės visuomenės
plėtros komiteto darbuotojams buvo primintos Rekomendacijos dėl priemonių,
kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu
Nr. T-50.
Viešoji įstaiga „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ įstaigos vadovų ir padalinių
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pasitarime, įvykusiame birželio mėnesį, išnagrinėjo viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo klausimus, atsižvelgdama į Susisiekimo ministerijos rekomendacijas.
Vertinimas: Įstaigose skiriamas reikiamas dėmesys viešųjų ir privačiųjų interesų
deklaravimo klausimams, yra paskirti atsakingi asmenys. Priimti naujų teisės aktų
neprireikė. Priemonės vykdymas tęsiamas.
7 UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKAIDRUMĄ
Priemonė

Vykdytojai

21.
Administruojant
projektus, finansuojamus ES
struktūrinės paramos ir
valstybės biudžeto lėšomis,
siekti užtikrinti, kad būtų
laikomasi ir įgyvendinamos
Lietuvos Respublikos ir ES
kontrolės
institucijų
rekomendacijos
ir
atsižvelgiama į audito ir
kontroliuojančių institucijų
pateiktas
pastabas
ir
pasiūlymus.
22.
Įstaigos
interneto
svetainėje
ar
interneto
svetainėje www.esparama.lt
skelbti informaciją apie
priimtus sprendimus dėl
finansavimo
skyrimo
projektams,
pasirašytas
projektų finansavimo ir
administravimo sutartis, ir
kitą aktualią ir svarbią
informaciją, susijusią su
projektų
įgyvendinimu
siekiant užtikrinti priemonių
įgyvendinimo skaidrumą ir
viešumą.

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto
ir valstybės turto
valdymo
departamentas,
Transporto
investicijų direkcija,
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas

Įvykdymo laikas
Prireikus

Susisiekimo
Nuolat
ministerijos Biudžeto
ir valstybės turto
valdymo
departamento
ES
paramos
koordinavimo
skyrius, Transporto
investicijų direkcija,
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas

Laukiami
rezultatai
Skaidresnis
projektų
įgyvendinimas,
mažesnė klaidų
atsiradimo rizika
ir
korupcijos
prielaidų
šalinimas.
Rekomendacijos
ir jų vykdymas.

Ekonomikos
augimo veiksmų
programos
ir
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
prioritetų
priemonių
įgyvendinimo
aiškumo,
skaidrumo
ir
viešumo
užtikrinimas.
Bus sustiprintas
visuomenės
pasitikėjimas

Atsakingo vykdytojo atlikti darbai ir vertinimas dėl laukiamo rezultato
Susisiekimo ministerija 2013 m. I pusmetį nėra gavusi Lietuvos Respublikos ar
Europos Sąjungos kontrolės institucijų rekomendacijų, susijusių su projektų,
finansuojamų ES struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis,
įgyvendinimu.
Transporto investicijų direkcijoje 2013 m. I pusmetį gauta 10 Valstybės
kontrolės rekomendacijų, iš kurių 7 visiškai įgyvendintos, 1 iš dalies įgyvendinta,
1 įgyvendinama. Taip pat gautos 3 Finansų ministerijos rekomendacijos, iš kurių 1
rekomendacija įgyvendinta, o dėl kitų parengtas rekomendacijų įgyvendinimo
priemonių planas.
Tarpinis vertinimas: Gautų rekomendacijų vykdymas padeda skaidrinti projektų
įgyvendinimą, šalinti korupcijos prielaidas. Priemonės vykdymas tęsiamas.
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento ES
paramos koordinavimo skyrius pateikė informaciją, kad visiems prieinama
informacija apie Susisiekimo ministerijos vykdomus projektus paskelbta
interneto svetainėje adresu http://www.esparama.lt/igyvendinami-projektai.
Susisiekimo ministerijos interneto svetainės skyriuje ES parama-ES paramos
panaudojimas 2007–2013 m.-Paramai gauti aktualūs dokumentai paskelbta
investicinių projektų sąrašai, projektų finansavimo sąlygų aprašai adresu
http://www.sumin.lt/lt/es_parama/2007_2013_metai/paramai_gauti_aktualus_dok
umentai; Sprendimai dėl finansavimo skyrimo projektams adresu:
http://www.sumin.lt/lt/es_parama/2007_2013_metai/sprendimai_del_paramos_sky
rimo.
Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje www.tid.lt ir interneto
svetainėje www.esparama.lt nedelsiant skelbiama ir atnaujinama informacija,
susijusi su ES parama. 2013 m. I pusmetį šiose svetainėse atnaujinta informacija
apie išsiųstus kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (41
pranešimas), gautas paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (29 pranešimai) ir jų
vertinimą (23 pranešimai), atidėtą paraiškų vertinimą (4 pranešimai), pateiktų
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įstaigos veiklos
viešumu.
Paskelbta
informacija.

23. Skelbti įstaigos interneto
svetainėje
vykdomų
investicijų
programų
(investicijų projektų) sąrašą
siekiant
užtikrinti
informacijos prieinamumą
visuomenei.

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto
ir valstybės turto
valdymo
departamento
Strateginio
planavimo skyrius,
įstaigos prie
ministerijos

Nuolat

Paskelbta
informacija.
Sustiprins
visuomenės
pasitikėjimą
įstaigos veiklos
skaidrumu.

paraiškų vertinimo pratęsimą (1 pranešimas), pasirašytas projektų finansavimo ir
administravimo sutartis (23 pranešimai).
Pažymėtina, kad TID, siekdama lengvesnio ir patrauklesnio informacijos
prieinamumo, atnaujino savo interneto svetainę pagal teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas 2013 m. I pusmetį interneto
svetainėje www.esparama.lt paskelbė visus IVPK direktoriaus įsakymus,
susijusius su Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė
visuomenė visiems“ (toliau – IVV) priemonių įgyvendinimu. Paskelbti šie teisės
aktai:
1. IVV prioriteto priemonės „Elektroninė demokratija“ finansavimo sąlygų aprašo
pakeitimas;
2. IVPK direktoriaus įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui,
įgyvendinamam IVV prioriteto priemonių lėšomis;
3. IVPK direktoriaus įsakymai dėl finansavimo skyrimo projektams,
įgyvendinamiems IVV prioriteto priemonių lėšomis;
4. Metodinės rekomendacijos dėl IVV prioriteto priemonių lėšomis finansuojamų
projektų metu sukurtų elektroninių paslaugų naudojimo ir vertinimo duomenų
rinkimo ir rodiklių skaičiavimo;
5. Projektų, įgyvendinamų pagal IVV prioriteto įgyvendinimo priemones, tarpinių
rezultatų nustatymo ir delspinigių apskaičiavimo tvarkos aprašas.
Tarpinis vertinimas: Priemonė vykdoma nuolat. Paskelbta vieša informacija
didina įstaigos veiklos viešumą, stiprina visuomenės pasitikėjimą įstaiga.
Susisiekimo
ministerijos
interneto
svetainėje
adresu
http://www.sumin.lt/lt/veikla/planavimo_dokumentai/valstybes_investiciju_progra
ma paskelbtas Susisiekimo ministerijos vykdomų programų ir investicijų projektų
sąrašas (3 sąrašai). Jie nuolat atnaujinami.
Lietuvos saugios laivybos administracijos interneto svetainėje skelbiama
informacija apie šiuo metu Europos Sąjungos lėšomis vykdomą investicinį
projektą, taip pat paskirtas asmuo, atsakingas už šios informacijos dėjimą į
interneto svetainę.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos interneto svetainės skyriuje Veikla –
Investicinių projektų sąrašas paskelbtas vykdomų investicijų programų
(investicijų projektų) sąrašas.
Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje wvw.tid.lt nedelsiant
skelbiama ir atnaujinama informacija apie investicinius „Rail Baltica“ projektus (5
pranešimai).
Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje adresu
http://www.ivpk.lt/It/lthm/veikla/planavimo-dokumentai/valstybes-investiciju-
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programa paskelbtas IVPK 2013 metais vykdomų investicijų programų
(investicijų projektų) sąrašas.
Pasienio kontrolės punktų direkcija įstaigos interneto svetainėje www.pkpd.lt
paskelbė vykdomų investicijų programų sąrašą.
Tarpinis vertinimas: Paskelbta informacija. Tai stiprina visuomenės pasitikėjimą
įstaiga, jos veiklos viešumu. Priemonės vykdymas tęsiamas.
Pastaba. Lentelėje vartojami šie sutrumpinimai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – Susisiekimo ministerija;
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – LAKD, Kelių direkcija;
Lietuvos saugios laivybos administracija – LSLA, Administracija;
Civilinės aviacijos administracija – CAA;
Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – Valstybinė kelių transporto inspekcija, VKTI;
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – Valstybinė geležinkelio inspekcija, VGI;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos – Informacinės visuomenės plėtros komitetas, IVPK;
Transporto investicijų direkcija –TID.

________________________

Parengė: V. Čeikauskaitė, 239 3936, el. p. violeta.ceikauskaite@sumin.lt

