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SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemon÷s kodas
01-01-01

Priemon÷s pavadinimas
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s prioritetus ir 2008–2012 metų programos nuostatas bei užtikrinti ministerijai ir
ministerijos reguliavimo srities įmon÷ms ir įstaigoms nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Parengti Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) 2013– Parengtas ministerijos 2013–2015 m.
2015 m. strateginį veiklos planą.
strateginis veiklos planas (1).

Naudojantis valstyb÷s biudžeto apskaitos ir atskaitomyb÷s
sistemos (toliau – VBAMS) funkcin÷mis galimyb÷mis ir
priemon÷mis, perduoti informaciją apie 2013–2015 m.
programų tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus
Finansų ministerijai (toliau – FM).
Naudojantis Steb÷senos informacin÷s sistemos (toliau – SIS)
funkcin÷mis galimyb÷mis ir priemon÷mis, įvesti 2013–2015
m. strateginio veiklos plano duomenis.
Tikslinti ministerijos 2012–2014 m. strateginį veiklos planą.

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Transporto
politikos
departamentas
(toliau – TPD),
Strateginio
planavimo
skyrius (toliau
– SPS)

Iki
lapkričio
1 d.

TPD SPS

Iki
lapkričio
1 d.

Perduota informacija (100 proc.).

Įvesti 2013–2015 m. strateginio veiklos
plano duomenys (1).
Patikslintas ministerijos 2012 m. strateginis
veiklos planas.

TPD SPS

TPD SPS

Iki
lapkričio
1 d.
Pagal
poreikį ne
dažniau
kaip 1 kartą
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008–2012
m. programos nuostatas, parengti ir pateikti ministerijos
veiklos rezultatų metines ataskaitas Ministro Pirmininko
tarnybai.
Koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m.
veiklos prioritetus, parengti ir pateikti išvadas apie pažangą
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2012 m.
veiklos prioritetus (pažangos lentel÷s analiz÷) Ministro
Pirmininko tarnybai.
Planuoti, rengti ir tikslinti 2007–2013 m. ES fondų l÷šomis
įgyvendinamų projektų dokumentus (finansavimo sąlygų
aprašus, veiksmų programų priedus, detalizavimo planus).
Rengti 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos transporto,
pašto, elektroninių ryšių ir informacin÷s visuomen÷s pl÷tros
strateginius planus ir kitus dokumentus, teikti išvadoms ir
tikslinti.
Parengti galutinius 2014–2020 m. ES struktūrin÷s paramos
transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros sričių prioritetus, uždavinius ir priemones.

Parengti transporto, pašto ir elektroninių ryšių sektorių
ekonomin÷s ir socialin÷s būkl÷s apžvalgą.

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s
Parengta ir pateikta Ministro Pirmininko
tarnybai ataskaita (1).

Atsakingi
vykdytojai

TPD SPS

Parengtos ataskaitas (4).
Parengtas susisiekimo ministro įsakymas (1).
TPD SPS

Parengti ir suderinti dokumentai
(100 proc.).
Parengti ir suderinti dokumentai
(100 proc.).

Parengti ir patvirtinti galutiniai transporto,
pašto, elektroninių ryšių ir informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros sričių 2014–2020 m.
prioritetai, uždaviniai ir priemon÷s (100
proc.).
Parengtos apžvalgos (4).

Rengti Valstyb÷s investicijų 2013–2015 metų (transporto, Parengtas VIP projektas ir suderintas su
elektroninių ryšių ir pašto sričių) programos (toliau – VIP) atrankos komisija (1).

TPD SPS
TPD SPS,
ministerijos
padaliniai pagal
kompetenciją
TPD SPS,
ministerijos
padaliniai pagal
kompetenciją

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
per ketvirtį
Vasario
m÷n.

Ketvirčiui
pasibaigus
per 14
dienų
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Iki geguž÷s
1 d.

Per 55 d.
TPD SPS,
pasibaigus
ministerijos
ataskaitipadaliniai pagal
niam
kompetenciją
laikotarpiui
Per metus
TPD SPS
pagal

3
Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Parengti susisiekimo ministro įsakymai ir
ataskaitos (100 proc.).
Vertinti ministerijos 2012 m. strateginiame veiklos plane Parengta vertinimo ataskaita (1).
numatytas programas pagal nustatytą metodiką, teikti
informaciją ministerijos vadovybei sprendimams d÷l programų
tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo priimti.

Atsakingi
vykdytojai

projektą, koordinuoti VIP įgyvendinimą.

Vadovaujantis vertinimo atrankos kriterijais, parengti ir Parengtas pasiūlymas (1).
pateikti pasiūlymus d÷l programų (Nacionalin÷s pažangos
programos, pl÷tros programų, strateginio veiklos plano
programų) vertinimo FM.
Parengti pagal valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų Parengtos ataskaitos (4).
įstaigų
pateiktą
informaciją
investicinių
projektų,
finansuojamų nuosavomis l÷šomis, įgyvendinimo ataskaitas.
Analizuoti ir vertinti ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių
įstaigų vykdomų
programų tarpines ataskaitas ir kitą
informaciją, būtiną ministerijos veiklos sritims reguliuoti, kad
būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai, uždaviniai ir
priemon÷s.
Koordinuoti ir steb÷ti projektus, vykdomus pagal viešojo ir
privataus sektorių partneryst÷s principą.
Vykdyti pavedimus, susijusius su Nacionaliniu euro įvedimo
plano vykdymu.
Koordinuoti ministerijos projektų, finansuojamų 2007–2013
m. ES struktūrin÷s paramos l÷šomis, įgyvendinimą.

TPD Biudžeto
programų
vertinimo
skyrius (toliau
– BPVS)
TPD BPVS

TPD BPVS

Parengtos ataskaitos (4).
TPD BPVS

Koordinuota (100 proc.).
Įvykdyta (100 proc.).
Patikrintos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos projektų tinkamumo finansuoti
vertinimo ataskaitos, kurias teikia Transporto
investicijų direkcija (toliau – TID), parengti
sprendimai d÷l finansavimo skyrimo

TPD BPVS
TPD BPVS
TPD ES
paramos
koordinavimo
skyrius (toliau
– ESPKS)

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
poreikį
Programų
vertinimo
plane
numatytais
terminais
Iki sausio
15 d.

Ketvirčiui
pasibaigus
per 20
dienų
Ketvirčiui
pasibaigus
per 30
dienų
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Nuolat per
metus
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

valstyb÷s ir regionų projektams (100 proc.).
Patikrintos, suderintos projektų finansavimo
ir administravimo sutartys, jų pakeitimai
(100 proc.).
Patikrintos mok÷jimo paraiškos (vykdyta ES
ir biudžeto l÷šų kontrol÷) (100 proc.).
Parengtos ataskaitos, informacija
vadovaujančiajai institucijai, kitoms
institucijoms, kurioms reikia parengti
Veiksmų programos metinę, galutinę,
periodines ir kitas projektų įgyvendinimo
ataskaitas, ministerijos vadovybei, kitiems
vadovams (100 proc.).
Koordinuoti ministerijos projektų, finansuojamų TEN-T fondo Pateiktos paraiškos, ataskaitos ir kiti
l÷šomis, įgyvendinimą.
dokumentai apie TEN–T transporto
sektoriaus projektus Europos Komisijai
(toliau – EK) (100 proc.).
Atlikti Nacionalin÷s susisiekimo sistemos pl÷tros programos Atliktas SPAV (1).
projekto strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV)
procedūras.
Parengti Nacionalinę susisiekimo sistemos pl÷tros programą ir Parengtas programos projektas (1).
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Sudaryti Transporto mokslo komisiją ir organizuoti jos veiklą. Parengti reikalingi teis÷s aktai: įsakymas d÷l
komisijos sudarymo ir komisijos veiklos
nuostatai (2).
Koordinuoti intelektinių transporto sistemų (ITS) ir paslaugų Perkelta ITS direktyva (1).
pl÷tros politikos formavimą.
Parengtas susisiekimo ministro įsakymas d÷l

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

TPD ESPKS

Nuolat per
metus

TPD ESPKS

Nuolat per
metus

TPD ESPKS

Nuolat per
metus

TPD ESPKS

Nuolat per
metus

TPD Pl÷tros ir
inovacijų
skyrius (toliau
– PIS)

III ketv.

TPD PIS

IV ketv.

TPD PIS

I ketv.

TPD PIS

I ketv.

TPD PIS

I ketv.
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Koordinuoti Kompleksin÷s elektromobilių transporto pl÷tros
galimybių studijos rengimą.
Inicijuoti tarpžinybin÷s darbo grup÷s elektromobilių skatinimo
Lietuvoje klausimais veiklą, bandomuosius projektus.
Parengti ir koordinuoti ministerijos ir Lietuvos universitetų
bendradarbiavimo sutartis.
Organizuoti geriausių bakalauro, magistro ir doktorantų darbų
transporto tematika konkursą.
Rengti informaciją ir dalyvauti renginiuose apie darnų,
inovatyvų transportą, ekologišką vairavimą, darnų miesto
transportą, e. bilietą, darnų judumą.
Dalyvauti įgyvendinant transporto srities tarpžinybinius
mokslinių tyrimų projektus, dalyvauti rengiant transporto
tyrimų
programas,
įskaitant
tarptautinį
ERA-NET
TRANSPORT tyrimų tinklą, Nacionalinę kompleksinę
transporto mokslo programą ir kt.
Suderinti dokumentus d÷l teritorijų planavimo, administracinių
vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų
keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, kurortinių
teritorijų statuso suteikimo, susisiekimo komunikacijų,
transporto paskirties pastatų ir hidrotechnikos statinių
projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti bei
naudojimo ir technin÷s bei naudojimo priežiūros normatyvinių

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s
ITS pl÷tros projekto (1).
Dalyvauta e. bilieto darbo grup÷je
(100 proc.).
Pateikta EK ITS pl÷tros Lietuvoje ataskaita
(1).
Parengta
Kompleksin÷
elektromobilių
transporto pl÷tros galimybių studija (1).
Rengti pos÷džiai, parengtos darbotvark÷s ir
tolesni veiksmų planai
(100 proc.).
Pasirašytos sutartys su VGTU, KTU ir VU
TSPMI (3).
Surengtas konkursas (1).
Dalyvauta darbo grupių veikloje,
seminaruose (3–4).

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

TPD PIS

I ketv.

TPD PIS

III ketv.

TPD PIS

IV ketv.

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

III ketv.

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

Dalyvauta darbo grupių veikloje,
seminaruose (3–4).

Suderinti, patikslinti ir parengti dokumentai
(100 proc.).
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)
statinio paskirties ir susisiekimo komunikacijų mechaninio
atsparumo ir pastovumo bei transporto saugos.
Organizuoti ir koordinuoti ministerijos užsakomuosius
tiriamuosius darbus (studijas).
Rengti pasiūlymus d÷l Europos Sąjungos ir Lietuvos
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) politikos,
multimodalinio transporto, krovininio transporto logistikos ir
kitų sričių pl÷tros formavimo.
Rengti pasiūlymus d÷l tarptautinių projektų pl÷tros
koordinavimo.

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Parengtos studijos (2–3).
Parengtos pozicijos d÷l naujų TEN-T gairių
reglamento (100 proc.).

Inicijuotas Baltijos šalių ir Lenkijos
susitarimas d÷l tolesn÷s „Rail Baltica“ pl÷tros
(1).
Įvesti duomenis į transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) Pateikti duomenys Transeuropinio transporto
informacinę sistemą „TENtec“, koordinuoti ir teikti tinklo (TEN-T) informacin÷je sistemoje
informaciją Lietuvos Respublikos TEN-T duomenų „TENtec“ (100 proc.).
tvirtintojui.
Koordinuoti Lietuvos vykdomos ES kaimynyst÷s politikos Dalyvauta Šiaur÷s matmens transporto ir
transporto srityje įgyvendinimą Šiaur÷s matmens transporto ir logistikos partneryst÷s valdymo komiteto
logistikos partneryst÷je.
pos÷džiuose (100 proc.).
Įtraukti į rengiamą Partneryst÷s projektų
sąrašą ir veiksmų planą svarbiausi Lietuvos
pasiūlyti projektai (100 proc.).
Įgyvendinti Baltijos jūros strategiją transporto srityje ir Dalyvauta Baltijos jūros strategijos transporto
koordinuoti Lietuvos transporto politikos sklaidą per veiksmo koordinacin÷s grup÷s susitikimuose
tarptautines regionines organizacijas.
(100 proc.).
Dalyvauta Baltijos jūros strategijos transporto
veiksmo metin÷je konferencijoje (1).
Dalyvauta
metiniame
Baltijos
jūros
strategijos forume (1).
Parengta ir EK pateikta Baltijos jūros

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

TPD PIS

III ir IV
ketv.

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

Per metus

TPD PIS

IV ketv.

TPD PIS

IV ketv.

TPD PIS

II ketv.
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

strategijos transporto prioritetin÷s srities
įgyvendinimo pažangos ataskaita (1).
TPD ES
Rengti ir įgyvendinti ES teis÷s aktus ir teikti ataskaitas Suteikta informacija ministerijos
Nuolat per
Europos teis÷s departamentui prie Teisingumo ministerijos.
administracijos padaliniams apie naujai
reikalų skyrius
metus
priimtus ES teis÷s aktus (100 proc.).
(toliau – ESRS)
Įd÷ta į LINESIS informacija apie numatomas
Nuolat per
ES teis÷s nuostatų perk÷limo į nacionalinę
TPD ESRS
metus
teisę priemones ir jų vykdymą (100 proc.).
Atliktas ES teis÷s aktų ir nacionalinių teis÷s TPD ESRS,
aktų atitikties įvertinimas (100 proc.).
ministerijos
Nuolat per
padaliniai pagal
metus
kompetenciją
Notifikuoti ES teis÷s įgyvendinimo duomenų
Nuolat per
TPD ESRS
baz÷je nacionaliniai teis÷s aktai (100 proc.).
metus
Konsultuota
Susisiekimo
ministerijos
vadovyb÷,
ministerijos
administracijos
Nuolat per
TPD ESRS
padalinių vadovai ir darbuotojai ES teis÷s
metus
klausimais (100 proc.).
Koordinuoti Lietuvos naryst÷s Europos Sąjungoje informacinę Vykdytos LINESIS administratoriaus
Nuolat per
TPD ESRS
sistemą
(LINESIS)
pagal
Susisiekimo
ministerijos Susisiekimo ministerijoje funkcijos
metus
kompetenciją.
(100 proc.).
Paskirstyta iš LINESIS gautų dokumentų,
TPD ESRS
Nuolat per
koordinuotas pastabų ES teis÷s aktams
metus
vertinti teikimas (100 proc.).
Koordinuotas ministerijos administracijos
Nuolat per
padalinių ir įstaigų prie ministerijos darbas
TPD ESRS
metus
LINESIS (pagal poreikį, 100 proc.).
Pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje.
Parengti Lietuvos pirmininkavimo ES
Nuolat per
TPD ESRS
Tarybai prioritetai transporto, elektroninių
metus
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s
ryšių, pašto ir informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros srityse ir suformuoti pasiūlymai
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
programai (100 proc.).
Parengti Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai metu svarstytinų klausimų aprašai
(100 proc.).
Parengtos pirmininkavimo renginių
koncepcijos pagal Susisiekimo ministerijos
kompetenciją (100 proc.).

Dalyvauti rengiant ministerijos 2013–2015 m. strateginį Dalyvauta rengiant pagal skyriaus
veiklos planą.
kompetenciją (100 proc.).

Tikslinti 2012–2014 m. strateginį veiklos planą.

Dalyvauta tikslinant pagal skyriaus
kompetenciją (100 proc.).

Sudaryti ir tikslinti ministerijos 2012 m. vykdomų ir Parengtos ir patikslintos programų sąmatos
administruojamų biudžeto programų sąmatas (įskaitant ir (100 proc.).
VBAMS).
Sudaryti, tikslinti, rengti ir teikti pažymas d÷l 2012 m. Parengtos pažymos (100 proc.).
vykdomų ir administruojamų biudžeto programų sąmatų FM.

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

TPD ESRS

Nuolat per
metus

TPD ESRS

Nuolat per
metus

TPD
Ekonomikos ir
biudžeto
skyrius (toliau
EBS)

Iki
lapkričio
1 d.

TPD EBS

TPD EBS

TPD EBS

Parengti ministerijos 2012 m. vykdomų ir administruojamų Parengtos ataskaitos (4).
biudžeto programų vykdymo ataskaitas.
TPD EBS

Pagal
poreikį per
metus
Pagal
poreikį per
metus
Pagal
poreikį per
metus
Ketvirčiui
pasibaigus
per 30
kalendorinių dienų
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Parengti valstyb÷s pagalbos ataskaitą ir suderinus su Parengta ataskaita (1) ir suderinta bei pateikta
Konkurencijos taryba teikti EK kitą informaciją, susijusią su informacija (100 proc.).
valstyb÷s pagalba.

TPD EBS

Parengti informaciją apie susisiekimo ministro valdymo sričiai Parengtos ataskaitos (4).
priskirtų valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų
ir biudžetinių įstaigų veiklos ir finansinius rodiklius.

TPD EBS

Pateikti Ūkio ministerijai informaciją apie valstyb÷s valdomų Pateiktos ataskaitos (4).
įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimą ir veiklos efektyvumo
didinimą.

Pateikti ministerijos kolegijai išvadas apie susisiekimo
ministro valdymo sričiai priskirtų valstyb÷s įmonių, akcinių
bendrovių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų strateginius
veiklos planus ir veiklos ataskaitas.

TPD EBS

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
Iki birželio
1 d. arba
pagal
poreikį per
metus
Ketvirčiui
pasibaigus
per 60
kalendorinių dienų
Pagal LRV
nutarimu
nustatytus
terminus
(kas
ketvirtį)

Išnagrin÷ti strateginius veiklos planus (35),
veiklos ataskaitas (35). (Susisiekimo ministro
TPD EBS,
Pagal
valdymo sričiai priskirtų valstyb÷s įmonių
ministerijos
poreikį per
skaičius – 18, akcinių bendrovių – 8, viešųjų padaliniai pagal
metus
įstaigų – 1, biudžetinių įstaigų – 8, iš viso –
kompetenciją
35).
Parengti ministerijos administracijai skirtų valstyb÷s biudžeto Parengtos ataskaitos (12).
M÷nesiui
l÷šų panaudojimo ataskaitas.
pasibaigus
TPD EBS
per 10
kalendorinių dienų
Parengti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų Parengtos ataskaitos ir pateiktos Seimo
Pasibaigus
valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir Audito komitetui (4).
TPD EBS
ketvirčiui
biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus, darbo užmokesčio ir
per 30
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

kitų išlaidų ataskaitas ir pateikti Seimo Audito komitetui.
Parengti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų Parengtos ataskaitos (4).
valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų vadovų
darbo užmokesčio ataskaitas.
Parengti klausimyną apie susisiekimo ministro valdymo sričiai Pateiktas užpildytas klausimynas (1).
priskirtų valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų
vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį ir pateikti
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai.

TPD EBS

TPD EBS

Parengti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų Parengta ataskaita (1).
valstyb÷s įmonių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų finansų
kontrol÷s būkl÷s ataskaitą.
TPD EBS

Palaikyti tarptautinius ryšius, organizuoti konferencijas, Organizuoti
susitikimai
su
Rusija,
TPD
renginius su užsienio valstybių atsakingomis institucijomis Baltarusija, Ukraina, Kazachstanu, Kinija, Tarptautinių
susisiekimo srityje.
Japonija, Azerbaidžanu, Lenkija, Vokietija,
ryšių ir
Latvija, Estija (100 proc.).
protokolo
skyrius (toliau
– TRPS) ir kiti
ministerijos
administracijos

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
kalendorinių dienų
Ketvirčiui
pasibaigus
per 10 d.
Iki
balandžio 1
d.
(LRV 2002
m.
rugpjūčio
23 d.
nutarimas
Nr. 1341)
Iki
balandžio 1
d. (LRV
2003 m.
balandžio
14 d.
nutarimas
Nr. 470)

Nuolat per
metus
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Koordinuoti, inicijuoti, rengti ir derinti tarptautines sutartis.

Koordinuotos, inicijuotos, rengtos ir derintos
tarptautin÷s sutartys. Inicijuotos, rengtos,
derintos, pakeistos tarptautin÷s sutartys kelių,
geležinkelių, vandens, civilin÷s aviacijos
srityse (100 proc.).
Koordinuoti susitarimo Tarptautinis transporto koridorius Koordinuota sudarytos Koordinacin÷s tarybos
Baltijos jūra–Juodoji jūra įgyvendinimą.
veikla, bendradarbiauta su Baltarusija ir
Ukraina, Gruzija ir Moldova siekiant didinti
krovinių apimtį kombinuotų vežimų traukiniu
„Vikingas“ (100 proc.).
Parengti oro transporto pl÷tros programą.
Parengta programa (1).

Racionalizuoti Lietuvos civilin÷s aviacijos sektoriaus veiklos
valdymą.

Parengti reikalingi teis÷s aktų projektai.

Sukurti funkcinį oro erdv÷s bloką (angl. FAB) regione kartu su
kaimynin÷mis šalimis.
Pritraukti naujų tiesioginių skrydžių į Lietuvos tarptautinius
oro uostus, įgyvendinant reikalingas priemones šiam tikslui
pasiekti.

Sukurtas funkcinis oro erdv÷s blokas regione
(1).
Papildomos skrydžių kryptys (3), padid÷jęs
skrydžių skaičius (apie 5 proc.), padid÷jęs
keleivių skaičius (apie 10 proc.).

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

padaliniai pagal
kompetenciją
TPD TRPS ir
kiti ministerijos
Pagal
administracijos poreikį per
padaliniai pagal
metus
kompetenciją
TPD TRPS

Kelių ir
civilin÷s
aviacijos
departamento
(toliau –
KCAD)
Civilin÷s
aviacijos
skyrius (toliau
– CAS)
KCAD CAS
KCAD CAS
KCAD CAS

Nuolat

2012 m. II
ketv.

Pagal
poreikį per
metus
2012 m. IV
ketv.
Per metus
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Rekonstruoti oro uostų terminalus, įgyvendinant reikalingas Rekonstruoti oro uostų terminalai
priemones šiam tikslui pasiekti.
(rekonstruotas VĮ Tarptautinio Vilniaus oro
uosto terminalas (galerijos) užtikrinant
aukštus orlaivių ir keleivių saugos, saugumo
ir aptarnavimo standartus).
Dalyvauti Jungtinių Tautų Sausumos transporto, Saugaus
Dalyvauta pos÷džiuose (100 proc.).
eismo darbo grup÷s WP1 darbe.

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

KCAD CAS

Per metus

Pagal
KCAD
poreikį
Saugaus eismo
2012 m.
skyrius (toliau
balandžio–
– SES)
spalio m÷n.

Įgyvendinti Valstybin÷s saugaus eismo pl÷tros 2011–2017 m. Parengtas teis÷s akto projektas (1).
programą, koordinuoti tarp institucinį 2012–2014 m. veiklos
KCAD SES
planą.
Koordinuoti Kelių priežiūros ir pl÷tros programą.
Koordinuotas Kelių priežiūros ir pl÷tros KCAD Kelių
programos sąmatos rengimo projektas pagal
transporto
skyriaus kompetenciją (100 proc.).
skyrius (toliau
– KTS)
Dalyvauti reformuojant Lietuvos valstybinių kelių tiesimo ir Perimtos valstyb÷s įmonių, prižiūrinčių
priežiūros sistemą.
valstybin÷s reikšm÷s kelius, savininko teis÷s KCAD KTS
ir pareigos (11 įmonių).
Atstovauti NATO Europos sausumos transporto planavimo Dalyvauta komiteto veikloje (100 proc.).
KCAD KTS
valdyboje ir civilin÷s aviacijos planavimo komitete.
Rengti transporto rinkos apžvalgas ir prognozes geležinkelių, Parengtos apžvalgos (4).
KCAD
kelių, vandens ir oro transporto srityse.
Tranzito ir
logistikos
skyrius (toliau
– TLS)
Organizuoti Pasienio kontrol÷s punktų pl÷tros komisijos ir Suorganizuoti
pasitarimai,
pos÷džiai,
KCAD TLS
Viešųjų logistikos centrų pl÷tros ir veiklos priežiūros paruošta medžiaga (100 proc.).

Per metus
Pagal
poreikį per
metus
Per metus
Nuolat per
metus
Pagal
poreikį per
metus
Pagal
poreikį per
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)
komisijos pos÷džius, dalyvauti organizuojant Transporto ir
tranzito komisijos pos÷džius, dalyvauti Išor÷s sienų fondo
priežiūros komiteto pos÷džiuose, rengti medžiagą svarstomais
klausimais.
Dalyvauti diegiant pasienio kontrol÷s punktuose Transporto
priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstyb÷s
sieną, elektroninę eilių valdymo ir informacinę sistemą.
Parengti
Lietuvos
Respublikos
pašto
įstatymo
įgyvendinamuosius teis÷s aktų projektus.

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Įdiegta sistema viename iš pasienio kontrol÷s
punktų.

KCAD TLS

Parengti ir patvirtinti ne mažiau negu 3 Informacin÷s
įstatymo įgyvendinamieji teis÷s aktai.
visuomen÷s
politikos
departamentas
(toliau – IVPD)
Pašto skyrius
(toliau – PS)
Dalyvauti Pasaulin÷s pašto sąjungos kongrese.
Sudaryta Lietuvos delegacija, gauti
IVPD
įgaliojimai, pasirašyti teis÷s aktai (100 proc.).
PS
IVPD
Parengti Lietuvos Respublikos valstyb÷s išteklių valdymo Parengti ir patvirtinti ne mažiau negu 3
įstatymo įgyvendinamuosius teis÷s aktų projektus.
įstatymo įgyvendinamieji teis÷s aktai.
Informacin÷s
visuomen÷s
pl÷tros skyrius
(toliau – IVPS)
Koordinuoti Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros 2011–2019
Parengta ataskaita (1), parengtas teis÷s akto
IVPD IVPS
metų programos įgyvendinimą.
projektas (1).
Parengti Informacin÷s visuomen÷s paslaugų įstatymo Parengtas teis÷s akto projektas (1).
IVPD IVPS
pakeitimo įstatymo projektą.
Koordinuoti Viešųjų paslaugų perk÷limo į elektroninę erdvę
Parengta ataskaita (1).
IVPD IVPS
veiksmų iki 2012 m. plano įgyvendinimą.
Koordinuoti Lietuvių kalbos informacin÷je visuomen÷je 2009– Parengta ataskaita (1).
IVPD IVPS
2013 m. programos įgyvendinimą.

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
metus

IV ketv.
IV ketv.

IV ketv.
IV ketv.

I-II ketv.
IV ketv.
I ketv.
I ketv.

14
Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Koordinuoti elektroninio parašo naudojimo valstyb÷s politikos Dalyvauta prižiūrint elektroninio parašo
įgyvendinimą.
direktyvą ir teikiant pasiūlymus
nacionaliniams teis÷s aktams (100 proc.).
Dalyvauti koordinuojant Europos Komisijos Informacin÷s Koordinuota ir dalyvauta pos÷džiuose ir
visuomen÷s ir žiniasklaidos generalinio direktorato (DG pasitarimuose (100 proc.).
INFSO) ir Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų
direktorato atstovų vizitus į Lietuvą.
Parengti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo technin÷s Parengti teis÷s aktų projektai
veiklos pagrindinių sričių reglamentų projektus.
(ne mažiau kaip 1).

Vykdyti Europos Komisijos reglamento d÷l tarp tinklinio ryšio Parengtos pozicijos (ne mažiau kaip 1).
įgyvendinimą.
Koordinuoti Europos Komisijos rekomendacijos K (2011)
6269 d÷l paramos elektroniniams ryšiams tinkluose, diegiant
visoje Europoje taikomą pagalbos iškvietos paslaugą, norint
perduoti pagalbos skambučius sumontuota pagalbos iškvietos
įranga automobilyje, naudojantis telefono numeriu 112
(„pagalbos iškvieta“), įgyvendinimą.
Koordinuoti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo
nustatoma pirmoji radijo spektro politikos programa,
įgyvendinimą.
Įgyvendinti LRV 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796
patvirtintas Elektronin÷s informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) pl÷tros 2011–2019 metais programos priemones.
Koordinuoti Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros
(ENISA) 2012 metų veiklos programos vykdymą.

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
IV ketv.

IVPD IVPS
IVPD
IVPS
PS
IVPD
Elektroninių
ryšių skyrius
(toliau – ERS)
IVPD
ERS

Parengta ataskaita (1).

I–II ketv.

III ketv.

IV ketv.

IV ketv.
IVPD
ERS

Parengta ataskaita (1).

Įgyvendintos priemon÷s
(ne mažiau kaip 1 iš 5).
Dalyvauta pos÷džiuose/seminaruose
(100 proc.).

IVPD
ERS
IVPD
ERS
IVPD
ERS

IV ketv.

IV ketv.

IV ketv.
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)
Dalyvauti įgyvendinant projektą „Skaitmenin÷s televizijos
pl÷tros skatinimas“.

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s
Dalyvauta įgyvendinant projektą (100 proc.).

Įgyvendinti LRV 2010 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. 81 „D÷l Parengtas sutarties projektas (1).
išlaidų, skirtų skaitmenin÷s televizijos pri÷mimo įrangai
įsigyti, kompensavimo mažas pajamas gaunančioms šeimoms
ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Dalyvauti įgyvendinant projektą „Elektroninių pranešimų ir Dalyvauta įgyvendinant projektą (100 proc.).
elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims
pristatymo sistemos sukūrimas“.
Dalyvauti įgyvendinant projektą „RAIN-2“.
Dalyvauta įgyvendinant projektą (100 proc.).
Atstovauti Globalios palydovin÷s navigacin÷s sistemos
(GNSS) tarybose, darbo grup÷se.
Parengti pozicijas Tarptautin÷s telekomunikacijų sąjungos
(ITU) Pasaulinei tarptautinių telekomunikacijų konferencijai
(World Conference on International Telecommunications
2012), kuri vyks 2012 m. gruodžio 3–vasario 14 d. Dubajuje
(Arabų Emyratai).
Parengti pozicijas Tarptautin÷s telekomunikacijų sąjungos
(ITU) Pasaulinei radijo ryšio konferencijai (WRC-12), kuri
vyks 2012 m. sausio 23–vasario 17 d. Ženevoje (Šveicarija).

Parengtos pozicijos d÷l naujų gairių
reglamento (100 proc.).
Parengtos pozicijas (100 proc.).

Atsakingi
vykdytojai
IVPD
ERS

IV ketv.
IVPD
ERS

IVPD
ERS, PS
IVPD
ERS
IVPD
ERS
IVPD
ERS

Parengtos pozicijos (100 proc.).

Dalyvauti koordinuojant NB8 (angl. Nordic Baltic 8) formato, Kartu su Užsienio reikalų ministerija NB8
kurį sudaro 8 Šiaur÷s ir Baltijos valstyb÷s (Suomija, Švedija, vadovų susitikime surengtas ekspertų
Norvegija, Danija, Islandija, Estija, Latvija, Lietuva), veiklą.
lygmens seminaras skaitmenin÷s rinkos (angl.
digital market) tema (1).
Koordinuoti Neatid÷liotinų veiksmų, kuriuos būtina atlikti Koordinuotas projektas „Rail Baltica“ pagal

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
IV ketv.

IVPD
ERS
IVPD
ERS
IVPS
Vandens ir

IV ketv.

IV ketv.
Nuolat per
metus
Lapkričio–
gruodžio
m÷n. pagal
poreikį
Sausio–
vasario
m÷n. pagal
poreikį
II ketv.

Nuolat per
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, plano vykdymą, skyriaus kompetenciją (100 proc.).
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m.
gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1802 (su visais nutarimo
pakeitimais).

Koordinuoti kombinuotų vežimų
„Vikingas“, „Merkurijus ir kt.).

projektus

(„Saul÷“, Dalyvauta koordinuojant kombinuotų vežimų
projektus (ne mažiau kaip 3, 100 proc.).

Dalyvauti formuojant ministerijos politiką geležinkelių
transporto eismo saugos srityje, teikti pasiūlymus, rengiant
teis÷s aktų, susijusių su geležinkelių transporto eismo sauga,
projektus.
Koordinuoti tarptautines geležinkelių transporto strategijas,
planus, ilgalaikes ir tikslines programas, dalyvauti
įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas,
susijusias su geležinkelių transporto veikla.
Teikti pasiūlymus d÷l biudžeto asignavimų paskirstymo pagal
patvirtintas geležinkelių transporto finansavimo investicines
programas, kontroliuoti, kaip naudojamos biudžeto l÷šos.

Dalyvauta formuojant ministerijos politiką
geležinkelių transporto eismo saugos srityje
(100 proc.).
Koordinuota ir dalyvauta pagal skyriaus
kompetenciją (100 proc.).

Pateikti pasiūlymai d÷l biudžeto asignavimų
paskirstymo pagal patvirtintas geležinkelių
transporto finansavimo investicines
programas, pagal skyriaus kompetenciją
kontroliuota, kaip naudojamos biudžeto l÷šos
(100 proc.).
Rengti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis vandens Atstovauta ministerijai dvišal÷se ir
transporto srityje, atstovauti ministerijai dvišal÷se ir daugiašal÷se derybose su užsienio valstybių
daugiašal÷se derybose su užsienio valstybių įgaliotaisiais įgaliotaisiais atstovais d÷l Lietuvos
atstovais.
Respublikos Vyriausyb÷s ir Rusijos

Atsakingi
vykdytojai
geležinkelių
transporto
departamentas
(toliau –
VGTD)
Geležinkelių
transporto
skyrius (toliau
– GTS)
VGTD GTS

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
metus

Nuolat per
metus

VGTD GTS

Nuolat per
metus

VGTD GTS

Pagal
poreikį per
metus

VGTD GTS

Nuolat per
metus

VGTD
Vandens
transporto
skyrius (toliau

Pagal
poreikį per
metus
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Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Palaikyti ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir
tarptautin÷mis
organizacijomis,
atstovauti
Lietuvos
Respublikai tarptautin÷se vandens transporto organizacijose,
teikti siūlymus d÷l Lietuvos naryst÷s ir sprendimų
tarptautin÷se vandens transporto organizacijose pri÷mimo.

Analizuoti užsienio valstybių ir tarptautinių vandens transporto
organizacijų teis÷s aktus ir konvencijas, teikti pasiūlymus d÷l
tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo
prie jų.
Koordinuoti vandens transporto valstyb÷s strategijas, planus,
ilgalaikes ir tikslines programas, įgyvendinti kitų institucijų
parengtas strategijas ir programas, susijusias su vandens
transporto veikla.

Koordinuoti vandens transporto srities licencijavimą ir
atestavimą, formuoti vandens transporto paslaugų kainų, tarifų
ir rinkliavų už naudojimąsi vandens transporto infrastruktūra ir
vandens transporto specialistų rengimo politiką, organizuoti

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Federacijos Vyriausyb÷s susitarimo d÷l
pramogin÷s laivybos ir vandens turizmo
Kuršių mariose bei Lietuvos Respublikos ir
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities
vandenų keliais pl÷tojimo parengimo (100
proc.).
Palaikyti ryšiai su užsienio valstybių
institucijomis ir tarptautin÷mis
organizacijomis, atstovauta Lietuvos
Respublikai tarptautin÷se vandens transporto
organizacijose, teikti siūlymai d÷l Lietuvos
naryst÷s ir sprendimų tarptautin÷se
organizacijose pri÷mimo (100 proc.).
Analizuoti užsienio valstybių ir tarptautinių
vandens transporto organizacijų teis÷s aktai ir
konvencijos, teikti pasiūlymai d÷l tarptautinių
sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar
prisijungimo prie jų (100 proc.).
Dalyvauta rengiant vandens transporto
valstyb÷s strategijas, planus, ilgalaikes ir
tikslines programas, organizuotas ir
kontroliuotas jų įgyvendinimas, pagal
skyriaus kompetenciją dalyvauta
įgyvendinant kitų institucijų parengtas
strategijas ir programas, susijusias su vandens
transporto veikla (100 proc.).
Koordinuotas vandens transporto srities
licencijavimas ir atestavimas, formuota
vandens transporto paslaugų kainų, tarifų ir
rinkliavų už naudojimąsi vandens transporto

– VTS)

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

VGTD VTS

Nuolat per
metus

VGTD VTS

Nuolat per
metus

VGTD VTS

Nuolat per
metus

VGTD VTS

Nuolat per
metus

18
Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemon÷s kodas 01-01-01)

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto infrastruktūra ir vandens transporto
specialistus, jūrininkus, akreditavimą.
specialistų rengimo politika, organizuotas
mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų
transporto specialistus ir jūrininkus,
akreditavimas (100 proc.).
Organizuoti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto pl÷tojimo Organizuoti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
tarybos, Šventosios valstybinio jūrų uosto pl÷tros tarybos, pl÷tojimo tarybos, Šventosios valstybinio jūrų
Lietuvos Respublikos jūrų uostų apsaugos komiteto pos÷džius, uosto pl÷tros tarybos, Lietuvos Respublikos
Nuolat per
VGTD VTS
koordinuoti priimtų nutarimų įgyvendinimą.
jūrų uostų apsaugos komiteto pos÷džiai ir
metus
koordinuotas priimtų nutarimų įgyvendinimas
(100 proc.).
Tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą.
Apmok÷ti mok÷jimo paraiškas Valstyb÷s
Buhalterin÷s
biudžeto apskaitos ir mok÷jimų sistemoje
Nuolat
apskaitos
(VBAMS) ir apskaityti ministerijos vykdomų
pagal
skyrius (toliau
programų pinigines l÷šas
poreikį
– BAS)
(100 proc.).
Parengtos ministerijos (kartu su programų
M÷nesiui
vykdytojais) valstyb÷s biudžeto išlaidų
pasibaigus
sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) m÷nesio
BAS
per 6 darbo
ataskaitos (12 ataskaitų pagal kiekvieną
dienas
programą).
Parengtos ministerijos (kartu su programų
FM
vykdytojais) biudžeto išlaidų sąmatų
BAS
nustatytais
įvykdymo ataskaitos (ketvirtinių – 3, metinių
terminais
– 1 pagal kiekvieną programą).
Parengti ministerijos ketvirtiniai ir metiniai
FM
finansin÷s atskaitomyb÷s rinkiniai (ketvirtinių
BAS
nustatytais
– 3, metinių – 1 pagal kiekvieną programą).
terminais
Kontroliuoti susisiekimo ministro patvirtintų valstyb÷s Užtikrintas ministerijos biudžeto programų
Nuolat
BAS
biudžeto programų sąmatas.
sąmatų vykdymas, operacijų apskaita ir
pagal
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

kontrol÷.
Atlikti finansinių–ūkinių operacijų teis÷tumo, valstyb÷s Kontroliuotos finansin÷s-ūkin÷s operacijos ir
biudžeto l÷šų naudojimo ir dokumentų įforminimo kontrolę.
jų teis÷tumas.
Konsoliduoti
atskaitomybę.

pavaldžių

biudžetinių

įstaigų

finansinę Priimti biudžetinių įstaigų prie ministerijos
ketvirtinių ir metinių finansinių
atskaitomybių rinkiniai (ketvirtiniai – 24,
metiniai – 8).
Pateikti FM suvestiniai ketvirtiniai ir metiniai
finansinių ataskaitų rinkiniai (ketvirtiniai – 3,
metiniai – 1).
Pateiktas FM konsoliduotas finansinių
ataskaitų rinkinys (1).

Atsakingi
vykdytojai

BAS

BAS

BAS

BAS

Koordinuoti ministerijos projektus, finansuojamus 2007–2013 Atlikti veiksmai, susiję su ES struktūrin÷s
m. ES struktūrin÷s paramos l÷šomis.
paramos l÷šų išmok÷jimu projektų
BAS
vykdytojams (100 proc.).
Tvarkyta valstyb÷s biudžete numatytų ES
struktūrin÷s paramos l÷šų ir bendrojo
BAS
finansavimo l÷šų, skirtų veiksmų programų
priemon÷ms įgyvendinti, apskaita
(100 proc.).
Rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausyb÷s nutarimų, Parengti ir peržiūr÷ti teis÷s aktų projektai
Teis÷s skyrius
susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teis÷s aktų projektus ir
atitinka galiojančius teis÷s aktus (100 proc.).
(toliau – TS)
atlikti parengtų projektų teisines ekspertizes.
Konsultuoti ministerijos darbuotojus teisiniais klausimais, Konsultuota teisiniais klausimais (100 proc.).
nagrin÷ti teisinius asmenų prašymus, konsultuoti vadovybę ir
darbuotojus d÷l įmonių (įstaigų) valdymo, reorganizavimo ar

TS

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
FM
nustatytais
terminais
FM
nustatytais
terminais
FM
nustatytais
terminais
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
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pertvarkymo.
Atstovauti ministerijos
valstyb÷s institucijose.

interesams

teismuose

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s
ir

Atsakingi
vykdytojai

kitose Atstovauta teismuose, kitose valstyb÷s
institucijose (100 proc.).

Konsultuojantis su specialistais ir nevyriausybin÷mis Parengtas dokumentas (1).
neįgaliųjų organizacijomis, parengti gaires žmonių su
specialiaisiais poreikiais susisiekimui gerinti.

Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. Parengti teis÷s aktų projektai (6).
birželio 4 d. įsakymo Nr. 3-274 „D÷l Pavojingų krovinių
vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu
saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo“,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 21
d. įsakymo Nr. 3-32 „D÷l Mokytojų, mokančių asmenis,
susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių,
geležinkelių ir vidaus vandenų transportu, atestavimo tvarkos
aprašo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m.
lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-547 „D÷l Leidimų mokymo
įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių
vežimu automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu,
išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo projektus, Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo
Nr. 3-336 „D÷l kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių
pavojingus krovinius, mokymo ir egzaminavimo“, Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 30 d.
įsakymo Nr. 3-522 „D÷l avarijų, susijusių su pavojingų

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

TS

Nuolat
pagal
teismo
pateiktus
šaukimus

Ekstremalių
situacijų
prevencijos ir
aplinkosaugos
skyrius (toliau
– ESPAS)

Per metus

ESPAS

Sausio–
rugs÷jo
m÷n.
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krovinių vežimu automobilių transportu ir suk÷lusių sunkias
pasekmes, ekspertiz÷s atlikimo bei šių avarijų apskaitos
tvarkymo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2004 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 3-45 „D÷l kompetentingos
institucijos skyrimo pavojingus krovinius vežančių kelių
transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo
srityje“ pripažinimo netekusiais galios projektus.
Atlikti transporto sektoriaus valstybin÷s reikšm÷s objektų
atitikties Europos ypatingos svarbos infrastruktūros transporto
sektoriaus kriterijams vertinimo peržiūrą.
Įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, organizuoti ir
atlikti ministerijos funkcionavimui užtikrinti reikalingų prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

Parengtas dokumentas (1).
ESPAS
Atliktos viešųjų pirkimų procedūros
(priklausomai nuo ministerijos poreikių ir
patvirtinto viešųjų pirkimų plano)
(100 proc.).

Įgyvendinti ministerijos, kaip valstyb÷s įmonių savininko
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir valstybei
nuosavyb÷s teise priklausančių akcijų valdytojos, funkcijas.
Įgyvendinti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų
valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų,
biudžetinių įstaigų valstyb÷s turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo teis÷s aktų nustatyta tvarka funkcijas.
Registruoti ministerijoje gaunamus dokumentus, asmenų
prašymus, skundus ir paklausimus, siunčiamus ir vidaus
dokumentus.

Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimai, ministro įsakymai, kiti teis÷s aktų
ir dokumentų projektai (100proc.).

Administruoti įslaptintą dokumentaciją.

Registruoti įslaptinti dokumentai (įskaitant
dokumentai, gauti iš ES ir NATO atstovybių)

Iki spalio
30 d.

Valstyb÷s turto
Pagal
ir viešųjų
poreikį per
pirkimų
skyrius (toliau
metus
– VTVPS)

VTVPS

Registruoti gaunami, siunčiami ir vidaus
dokumentai (100 proc.).

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Dokumentų
valdymo ir
informacinių
sistemų skyrius
(toliau –
DVISS)
DVISS

Nuolat per
metus

Nuolat
pagal
poreikį

Nuolat
pagal
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atsakingi
vykdytojai

(100 proc.).
Prižiūr÷ti ministerijos kompiuterių ir kompiuterių tinklo Atlikta priežiūra (100 proc.).
techninę ir programinę įrangą.

DVISS

Administruoti informacinių sistemų ir duomenų bazes ir Administruota (100 proc.).
naudotojus.

DVISS

Atlikti darbus, susijusius su tinkamu darbo sąlygų sukūrimu ir Tinkamai panaudoti ministerijos 2012 m.
ministerijos, kaip įstaigos, funkcionavimo užtikrinimu.
asignavimai trumpalaikiam ir ilgalaikiam
turtui įsigyti ir ilgalaikiam turtui remontuoti.
Rengti ir tvarkyti dokumentus personalo klausimais.
Rengti ir tvarkyti dokumentai (100 proc.).

Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo
kursus.

Tinkamai panaudoti ministerijos 2012 m.
asignavimai, skirti kvalifikacijai tobulinti.

Organizuoti ministerijos valstyb÷s tarnautojų ir ministerijai
pavaldžių institucijų vadovų tarnybin÷s veiklos vertinimus.

Organizuoti kasmetinį, neeilinį vertinimą ir
vertinimo komisijų darbą.

Ūkio skyrius
Personalo
administravimo skyrius
(toliau – PAS)
PAS

PAS

Atlikti ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų Atlikti vidaus auditai (24).
juridinių asmenų vidaus auditus.

Vidaus audito
skyrius

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Nuolat
pagal
poreikį
Kasmetinį
iki sausio
20 d.,
neeilinį per
metus pagal
poreikį,
vertinimo
komisijas
sudaryti iki
kovo 1d.
Per metus
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Tirti Lietuvos Respublikos teritorijoje įvykusias orlaivių Ištirta ir dalyvauta incidentų tyrimuose
avarijas, pavojingus incidentus, geležinkelių transporto (100 proc.).
katastrofas, geležinkelių transporto eismo įvykius ir riktus,
jūrų laivų avarijas ir kitus incidentus. Dalyvauti tiriant
Lietuvos civilinių orlaivių registre esančių orlaivių avarijas,
įvykusias kitose šalyse.
Parengti Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, Paruošti ir patvirtinti nuostatai (2).
tyrimo ir pranešimų nuostatus ir Jūrų laivų avarijų ir incidentų
saugumo tyrimų nuostatus.

Pašalinti 2009 m. ICAO audito pažym÷tus trūkumus.
Pasiruošti kitam ICAO auditui.

Paruoštas trūkumų šalinimo planas (1).
Pašalinti plane numatyti trūkumai (100
proc.).
Parengti ir viešai publikuoti 2012 m. Lietuvos aviacijos įvykių Paruoštos ir paskelbtos apžvalgos ir analiz÷s
apžvalgas ir analizes, Lietuvos jūrų laivų avarijų ir incidentų
(2).
apžvalgas ir analizes.
Kartu su Civilin÷s aviacijos administracija parengti Paruošti prevencinių priemonių planą (1).
prevencinių priemonių incidentų civilin÷je aviacijoje skaičiui
mažinti planą.
Skelbti katastrofų tyrimų vadovo 2011 metų ataskaitą.
Parengti metinę vadovo ataskaitą (1).

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Transporto
avarijų ir
incidentų
tyrimo skyrius
(toliau –
TAITS)

Nuolat
pagal
poreikį

TAITS

Iki
balandžio
1 d. ir iki
geguž÷s
1 d.

TAITS

Per metus

TAITS

Iki
balandžio
1 d.

TAITS

Iki geguž÷s
1 d.

Iki rugs÷jo
30 d.
Organizuoti informavimo ir komunikacijos kampanijas.
Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 kampanijos, Komunikacijos II–III ketv.
kuriose tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvavo ne
skyrius (toliau
mažiau kaip 5000 žmonių.
– KS)
Nuolat informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie ministerijos Paskelbta ne mažiau kaip 150 pranešimų
ir transporto sektoriaus svarbiausius įvykius ir darbus.
spaudai, inicijuota ne mažiau kaip 10
KS
I–IV ketv.
straipsnių ir parengta nacionalinei ir
regioninei spaudai, parengta ne mažiau kaip
TAITS
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Koordinuoti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų
valstyb÷s įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą ir
kontroliuoti biudžetinių įstaigų veiklą.
Rengti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimų projektus,
susisiekimo ministro įsakymus ir kitus teis÷s aktus,
reglamentuojančius transporto sektoriaus veiklą, derinti su
suinteresuotomis institucijomis ir žinybomis.

10 informacinių radijo reportažų nacionalinei
ir regionin÷ms radijo stotims.
Koordinuota ir kontroliuota (100 proc.).

Parengti ir suderinti su suinteresuotomis
institucijomis ir žinybomis Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimai,
susisiekimo ministro įsakymai ir kiti teis÷s
aktai, reglamentuojantys transporto
sektoriaus veiklą (100 proc.).
Dalyvauti sprendžiant bendras problemas su valstyb÷s ir Dalyvauta sprendžiant bendras problemas su
savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
valstyb÷s ir savivaldybių institucijomis,
įstaigomis ir organizacijomis pagal skyriaus
kompetenciją (100 proc.).
Dalyvauti darbo grup÷se, komisijose, komitetuose ir kitose Dalyvauta (100 proc.).
veiklose, susijusiose su transporto, ryšių, pašto ir informacin÷s
visuomen÷s pl÷tros tematika.

Formuoti transporto, ryšių, pašto ir informacin÷s visuomen÷s Dalyvauta (100 proc.).
pl÷tros politiką.

Tvarkyti dokumentaciją, pildyti
žiniaraštį, registruoti dokumentus.

darbo

laiko

apskaitos Tvarkyta
dokumentacija,
žiniaraščiai
ir
užregistruoti
dokumentai (100 proc.).

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Pagal
KCAD, VGTD,
poreikį per
IVPD, TPD
metus
Visi
ministerijos
Pagal
administracijos poreikį per
padaliniai pagal
metus
kompetenciją

Visi
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją
Visi
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją
Visi
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją
Visi
užpildyti
skyriaus ministerijos
administracijos
padaliniai pagal

Nuolat per
metus

Pagal
poreikį per
metus

Nuolat per
metus

Nuolat per
metus
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Teikti informaciją susisiekimo ministrui ir ministerijos
vadovybei, informuoti visuomenę aktualiais transporto, ryšių,
pašto ir informacin÷s visuomen÷s pl÷tros klausimais.

Teikta informacija (100 proc.).

Nagrin÷ti skundus, prašymus, paklausimus, rengti atsakymų
projektus.

Išnagrin÷ti skundai, prašymai, paklausimai ir
parengti atsakymų projektai (100 proc.).

Atstovauti valstyb÷s interesams, įgyvendinant jai nuosavyb÷s Dalyvauta valdymo organuose, į kuriuos
teise priklausančių akcijų ar kitu pagrindu suteikiamas teises paskirti ministerijos darbuotojai (100 proc.).
akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, valstyb÷s
įmonių ir viešųjų įstaigų valdymo organuose.
Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Susisiekimo
Laiku parengtos ir pateiktos išvados (2).
ministerijos reguliavimo srityse, rengti išvadas Specialiųjų
tyrimų tarnybai, susisiekimo ministrui, vykdyti Nacionalin÷s
kovos su korupcija programą, teikti išvadas d÷l kovos su
korupcija programos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Ūkio ministerijai teikti Parengti ir pateikti pasiūlymai (100 proc.).
pasiūlymus d÷l verslo aplinkos gerinimo, verslo veiklos sąlygų
palengvinimo ir administracin÷s naštos mažinimo.
Rengti naujus ir įgyvendinti priimtus ES teis÷s aktus transporto Parengti teis÷s aktų pakeitimų projektai
srityje, tobulinti nacionalinę teisinę sistemą.
(100 proc.).

Atsakingi
vykdytojai
kompetenciją
Visi
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją
Visi
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją
Ministerijos
darbuotojai,
kurie paskirti į
valdymo
organus
TS, ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Pagal
poreikį per
metus

Pagal
poreikį per
metus
Nuolat per
metus

Iki spalio 1
d.,
iki sausio
31 d.

TS, ministerijos
Pagal
administracijos poreikį per
padaliniai pagal
metus
kompetenciją
Visi
Pagal
ministerijos
administracijos poreikį per
padaliniai pagal
metus
kompetenciją
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo kriterijai
ir jų reikšm÷s

Atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų Atstovauta (100 proc.).
darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose
aptariamos valstybių narių pozicijos.

Rengti pozicijas d÷l ES institucijose svarstomų teis÷s aktų Parengtos pozicijos (100 proc.).
projektų.

Atsakingi
vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Visi
ministerijos
Pagal
administracijos poreikį per
padaliniai pagal
metus
kompetenciją
Visi
ministerijos
Pagal
administracijos
poreikį per
struktūriniai
metus
padaliniai pagal
kompetenciją
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Pristatyti Lietuvos pozicijas ES Tarybos darbiniuose organuose, organizuoti Susisiekimo ministerijos atstovų susitikimus ir
konsultacijas su ES institucijų ir valstybių narių atstovais, stiprinti Lietuvos ir Rusijos dvišalį bendradarbiavimą

Įstaigos veiksmo pavadinimas
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Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo
kriterijai ir jų reikšm÷s

Dalyvauti ES Tarybos Sausumos transporto ir Intermodalinio Dalyvauta pos÷džiuose (100 proc.) ir
transporto ir tinklų darbo grupių, Coreper ir Transporto, parengtos ataskaitos.
telekomunikacijų ir energetikos tarybos pos÷džiuose (80–100)
bei parengti minimų pos÷džių savaitines (40) ir metinę (1)
ataskaitas.

Organizuoti susitikimus su Europos Komisijos, Europos
Parlamento, kitų ES institucijų ir organizacijų atstovais,
dalyvauti jų organizuojamuose susitikimuose pristatant
Lietuvos Respublikos poziciją, siūlymus ar informaciją
aktualiais klausimais. Taip pat pl÷toti ryšius ir dalyvauti
susitikimuose su ES valstybių ir Europos asocijuotų
organizacijų atstovais svarstant aktualius geležinkelių ir
automobilių kelių transporto bei transporto politikos sričių
klausimus.
Dalyvauti susitikimuose su Europos Komisijos ir Europos
Parlamento atstovais, Europos Tarybos
generaliniu
sekretoriatu siekiant derinti Lietuvos pirmininkavimo ES
programą.
Dalyvauti Airijos, Lietuvos ir Graikijos, ES pirmininkaujančių
valstybių trejeto, atstovų susitikimuose formuojant ir

Atsakingi vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Sausumos transporto
ataš÷ (toliau – STA),
jūrų transporto ir
civilin÷s aviacijos
ataš÷ (toliau –
JTCAA),
telekomunikacijų ir
pašto ataš÷ (toliau –
TPA)

Per metus
pagal
poreikį

Dalyvauta (100 proc.).
1331
STA, JTCAA,TPA

Nuolat per
metus

STA, JTCAA,TPA

Nuolat per
metus

STA, JTCAA,TPA

Nuolat per
metus

Dalyvauta (100 proc.).

Parengtas pirmininkavimo ES
programos pirminis projektas (1).
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tobulinant pirmininkavimo ES programos projektą.
Konsultuoti
Susisiekimo
ministerijos
administracijos
padalinius ir susisiekimo ministro reguliavimo sričiai priskirtas
įstaigas, įmones ir akcines bendroves aktualiais ES
institucijose svarstomais klausimais, taip pat Lietuvos
institucijoms ar įmon÷ms aktualiais ar probleminiais
klausimais sausumos transporto srityje.
Siekti, kad Lietuvos siūlymai ar pozicijos nuostatos d÷l
svarstomų teis÷s aktų būtų įtrauktos į Tarybos poziciją, arba
modifikuoti taip, kad atitiktų Lietuvos interesus.
Planuoti, organizuoti:
a) susisiekimo ministro, ministerijos vadovyb÷s ir kitų
darbuotojų dvišalius ir daugiašalius susitikimus su Europos
Komisijos,
Europos
Parlamento
atstovais,
Lietuvai
ekonomiškai ir politiškai svarbių valstybių ir tarptautinių
organizacijų pareigūnais (pagal poreikį), rengti ir (arba)
dalyvauti rengiant medžiagą, reikalingą šių susitikimų metu;
b) susisiekimo ministro, ministerijos vadovyb÷s dalyvavimą
Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos
pos÷džiuose.
Dalyvauti mokymuose, skirtuose tinkamai pasirengti
pirmininkavimui ES ( 1 modulis).

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo
kriterijai ir jų reikšm÷s

Atsakingi vykdytojai

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Konsultuota (100 proc.).
STA, JTCAA,TPA

Per metus
pagal
poreikį

STA, JTCAA,TPA

Per metus
pagal
poreikį

STA, JTCAA,TPA

Per metus
pagal
poreikį

STA, JTCAA,TPA

Per metus
pagal
poreikį

STA, JTCAA,TPA

Nuolat per
metus

Transporto ataš÷

Nuolat per

Atlikta (100 proc.).

Atlikta (100 proc.).

Dalyvauta (100 proc.).

Teikti Susisiekimo ministerijos vadovybei, administracijos Pateikta informacija
padalinių vadovams ir darbuotojams informaciją apie Europos (100 proc.).
Komisijos, Europos Tarybos ir Europos Parlamento rengiamus
teis÷s aktų projektus, taip pat siūlymus Lietuvos Respublikos
pozicijoms formuoti, informuoti apie renginius ir aktualias ES
politikos transporto srityje naujienas.
Palaikyti ir pl÷toti tarptautinius ryšius su užsienio valstybių Organizuoti susitikimai su Rusija,
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atsakingomis institucijomis susisiekimo srityje.

Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo
kriterijai ir jų reikšm÷s

Baltarusija, Ukraina, Kazachstanu,
Kinija, Japonija, Azerbaidžanu,
Lenkija, Vokietija, Latvija, Estija (100
proc.).
Skatinti Lietuvos tranzito potencialą organizuojant tarptautines Dalyvauta parodoje „TransRussia“
konferencijas Lietuvoje ir dalyvauti renginiuose užsienyje.
Maskvoje;
Tarptautiniame transporto forume
Leipcige;
Transporto koridoriaus Europa–
Kaukazas–Azija (TRACECA)
tarpvyriausybin÷s komisijos
pos÷džiuose;
Baltarusijos transporto parodoje ir
kongrese Minske.

Rusijos Federacijoje

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
metus

Transporto ataš÷
Rusijos Federacijoje

Nuolat per
metus

Atsakingi vykdytojai

