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Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministrui priskirtų valdymo sričių
kovos su korupcija programos
priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KOVOS
SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
1 UŽDAVINYS. DIDINTI TEISĖKŪROS PROCESO IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMĄ IR SKAIDRUMĄ
Priemonė
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).
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.
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.
5. Siekiant įgyvendinti atlikto Pasienio
kontrolės
punktų
direkcijos
biudžeto
programos
vykdymo
vertinimo
rekomendacijas,
parengti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl

Vykdytojai
Įvykdymo laikas
Susisiekimo ministerijos Teisės Nuolat
skyrius, Personalo administravimo
skyrius, įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

Laukiami rezultatai
Kursus išklausiusių darbuotojų skaičius.
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam valstybės tarnautojui.

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

Pateikta informacija sustiprins visuomenės
pasitikėjimą įstaiga.

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

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

Asmenų skundų dėl galimų korupcijos
apraiškų skaičius, atlikti jų tyrimai.
Pateikti pasiūlymai, prireikus teisės aktų
pakeitimai.
Priimti sprendimai ir (ar) teisės aktai. Parengta
biudžeto planavimo ir finansų valdymo
proceso tvarka.
Efektyvi ir skaidri biudžeto planavimą ir
finansų valdymą atliekančių darbuotojų
veikla.
Priimtas teisės aktas.
Teisės akto atitiktis
reikalavimams.

kitų

teisės

aktų
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Pasienio
kontrolės
punktų
plėtros
strategijos
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
6. Atlikti visuomenės tyrimą apie Susisiekimo Susisiekimo ministerijos
2013 m. IV ketv. Atliktas tyrimas, jo rezultatai.
ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiklą Komunikacijos skyrius
korupcijos prevencijos požiūriu.
2 UŽDAVINYS. MAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS OPTIMIZUOJANT PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ VEIKLĄ
Priemonė
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).

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

9.
Siekiant
supaprastinti
geležinkelių
transporto keliamą valdymo riziką, valdymą
perkelti į elektroninę erdvę.

Vykdytojai
Įvykdymo laikas
Susisiekimo ministerijos
2013 m. IV ketv.
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)
Susisiekimo ministerijos
2013 m. 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)
Valstybinė geležinkelio inspekcija
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.
Parengti ir patvirtinti teisės aktai, sudarantys
galimybes greičiau asmenims gauti paslaugas.

Skaidresnis ir supaprastintas geležinkelių
transporto rizikos valdymo procesas.
Patikrinimai,
organizuoti
remiantis
informacinės sistemos nustatytais geležinkelių
transporto rizikos rodikliais.
3 UŽDAVINYS. MAŽINTI NELEGALIŲ MOKĖJIMŲ PASKATAS SIAURINANT VERSLO REGLAMENTAVIMO APIMTĮ
Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai
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10. Tobulinti privalomosios techninės apžiūros Susisiekimo
ministerijos
Kelių 2013 m. IV ketv. Priimti sprendimai ir( ar) teisės aktai.
atlikimo kontrolę, užtikrinant privalomosios transporto ir civilinės aviacijos
Padidėjęs patikrinimų skaičius.
techninės apžiūros atlikimo skaidrumą.
politikos departamentas,
Valstybinė
kelių
transporto
inspekcija
11. Įgyvendinti Specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo
ministerijos
Kelių 2013 m. II ketv.
Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijų
pateiktas rekomendacijas atlikus korupcijos transporto ir civilinės aviacijos
įgyvendinimo užtikrinimas.
rizikos analizę Susisiekimo ministerijos ir politikos departamentas, Valstybinė
Priimtas teisės aktas.
Valstybinės kelių transporto inspekcijos kelių transporto inspekcija
veiklos srityse nustatant kelių transporto
2013 m. III ketv.
Peržiūrėti, išanalizuoti ir prireikus patobulinti
veiklos licencijavimo, leidimų išdavimo teisinį
teisės aktai.
reglamentavimą ir vykdant kelių transporto
veiklos priežiūrą.
12. Atlikti teisės aktų stebėseną ir inicijuoti Susisiekimo ministerijos Teisės Nuolat
Peržiūrėti, išanalizuoti ir prireikus patobulinti
teisės aktų ar teisės aktų projektų antikorupcinį skyrius, kiti Susisiekimo ministerijos
teisės aktai.
vertinimą ar jų pateikimą Specialiųjų tyrimų administracijos padaliniai
Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio
tarnybai vertinti.
vertinimo išvados ir jų įgyvendinimas.
4 UŽDAVINYS. DIDINTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO VIEŠUMĄ, SKAIDRUMĄ IR KONTROLĘ
Priemonė
13. Tobulinti Susisiekimo ministerijos, įstaigų
prie ministerijos, viešųjų įstaigų viešųjų
pirkimų organizavimo tvarką siekiant viešųjų
pirkimų skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo.

Vykdytojai
Įvykdymo laikas
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir Nuolat
valstybės
turto
valdymo
departamento
Valstybės
turto
valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius,
įstaigos prie ministerijos, viešosios
įstaigos
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir 2013 m. IV ketv.
valstybės
turto
valdymo
departamento
Valstybės
turto
valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

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 Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir Nuolat
skaičių siekiant užtikrinti skaidrų ir viešą valstybės
turto
valdymo
viešųjų pirkimų vykdymo procesą.
departamento
Valstybės
turto
valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius,
įstaigos prie ministerijos, viešosios

Laukiami rezultatai
Peržiūrėti, išanalizuoti ir prireikus patobulinti
teisės aktai.
Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos ir jų
įgyvendinimas.
Vidaus
audito
skyriaus
pateiktos
rekomendacijos ir jų įgyvendinimas.
Peržiūrėtas,
išanalizuotas
ir
prireikus
patobulintas teisės aktas.

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

veiklos skaidrumu.

16. Siekiant stiprinti viešųjų pirkimų komisijos Susisiekimo ministerijos Personalo Nuolat
narių specialiuosius gebėjimus, reikalingus administravimo skyrius, įstaigos prie
komisijos funkcijoms atlikti, organizuoti jų ministerijos, viešosios įstaigos
mokymus
viešųjų
pirkimų
teisinio
reglamentavimo ir vykdymo veiklos srityse.

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.
5 UŽDAVINYS. DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ PASITELKIANT VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR KITAS
PRIEMONES DIDINTI DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ
Priemonė
Vykdytojai
Įvykdymo laikas
Laukiami rezultatai
17. Įdiegti įstaigos interneto svetainėje Viešosios įstaigos
2013 m. III ketv. Įdiegta informavimo sistema.
informavimo sistemą apie atsakomybę už
Sudarytos prielaidos asmenims žinoti, kur
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
kreiptis dėl korupcijos apraiškų.
(NKKP 8.2 priemonė).
18. Papildyti Susisiekimo ministerijos, įstaigų Susisiekimo ministerijos Personalo 2013 m. III ketv.
Priimtas teisės aktas.
prie ministerijos, viešųjų įstaigų vidaus administravimo skyrius, įstaigos prie
Įstaigoje bus užtikrinti antikorupcinio elgesio
tvarkos taisykles antikorupcinio elgesio ministerijos, viešosios įstaigos
principai, plėtojama antikorupcinė kultūra.
nuostatomis.
6 UŽDAVINYS. ĮDIEGTI IR ĮGYVENDINTI ANTIKORUPCINIO UGDYMO PROGRAMAS
Priemonė
Vykdytojai
Įvykdymo laikas
19.
Organizuoti darbuotojams
kursus, Susisiekimo ministerijos Teisės Nuolat
susijusius su antikorupcine veikla (NKKP 8.6 skyrius, Personalo administravimo
priemonė).
skyrius, įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

Laukiami rezultatai
10 proc. palyginti su praėjusiais metais
padidėjęs mokymus antikorupcijos tema
išklausiusių darbuotojų skaičius.
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam valstybės tarnautojui.
20. Rengti ir nuolat atnaujinti informaciją apie Susisiekimo ministerijos Personalo Nuolat
Skaidrus Viešųjų ir privačių interesų
galimus viešųjų ir privačių interesų konfliktus. administravimo skyrius, įstaigos prie
derinimas.
ministerijos
Prireikus parengti teisės aktai.
7 UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKAIDRUMĄ
Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

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

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

Skaidresnis projektų įgyvendinimas, mažesnė
klaidų atsiradimo rizika ir korupcijos prielaidų
šalinimas.

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

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

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

Paskelbta informacija.
Sustiprins visuomenės pasitikėjimą įstaigos
veiklos skaidrumu.

Nuolat

Pastaba:
Lentelėje vartojami šie įstaigų sutrumpinimai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – Susisiekimo ministerija;
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – LAKD;
Lietuvos saugios laivybos administracija – LSLA;
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.
Parengė: V. Čeikauskaitė, 239 3936, el. p. violeta.ceikauskaite@sumin.lt

________________________

Rekomendacijos ir jų vykdymas.

