PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2014 m. kovo 21d. įsakymu Nr. 3-317

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės kodas

01-08-01-01-01

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įgyvendinti Susisiekimo
ministerijos koordinuojamus
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos
prioritetų svarbiausius
darbus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2012–2016 m. programos
prioritetines priemones ir
užtikrinti ministerijai,
įstaigoms prie ministerijos
ir ministro valdymo sričių
įmonėms ir įstaigoms
nustatytų uždavinių ir
funkcijų įgyvendinimą

Asignavimai
(tūkst. litų)

21 888,0

Rengti ir tvarkyti dokumentus
personalo klausimais.

Rengti ir tvarkyti dokumentai Personalo
(100 proc.).
administravimo
skyrius (toliau –
PAS)
Organizuoti darbuotojų
Kvalifikacijai kelti skirtų
kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo asignavimų panaudojimas
PAS
kursus.
(min. 60 %).
Mokymuose dalyvavusių
ministerijos darbuotojų
PAS
skaičius (min. 80 darbuotojų).
Organizuoti ministerijos valstybės
Organizuoti kasmetinį,
tarnautojų ir jai pavaldžių institucijų neeilinį vertinimą (100 proc.). PAS
vadovų tarnybinės veiklos vertinimą.

Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal
poreikį
Kasmetinį
vertinimą iki
sausio 20 d.,

2
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
neeilinį per
metus pagal
poreikį.

Organizuoti valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, priėmimo konkursus.
Nuolat informuoti visuomenę ir
žiniasklaidą apie Susisiekimo
ministerijos ir transporto sektoriaus
svarbiausius įvykius ir darbus.
Užtikrinti sklandų oficialių
ministerijos vadovybės ir
savarankiškų ministerijos
administracijos padalinių vadovų
susitikimų su užsienio valstybių
oficialiomis delegacijomis ir
priėmimų Lietuvoje organizavimą
pagal tarnybinį protokolą.
Atlikti ministro reguliavimo sritims
priskirtų viešųjų juridinių asmenų
vidaus auditus.
Tirti Lietuvos Respublikos
teritorijoje įvykusias orlaivių avarijas
ir pavojingus incidentus, geležinkelių
transporto katastrofas, geležinkelių
transporto eismo įvykius ir riktus,
jūrų laivų avarijas. Dalyvauti tiriant
Lietuvos civilinių orlaivių registre
esančių orlaivių avarijas, įvykusias
kitose šalyse.
Dalyvauti Europos civilinės
aviacijos, jūrų ir geležinkelių
transporto avarijų ir incidentų tyrimo

Suorganizuoti konkursai dėl
priėmimo į darbą (100 proc.). PAS
Paskelbta ne mažiau kaip 170
pranešimų spaudai, inicijuota
ir parengta ne mažiau kaip 12
publikacijų Lietuvos
žiniasklaidai.
Atlikta (100 proc.)

Atlikti vidaus auditai (20).

Ištirti visas orlaivių avarijas ir
pavojingus incidentus,
geležinkelių transporto eismo
įvykius ir riktus, jūrų laivų
avarijas ir incidentus (100
proc.).

Dalyvauta organizacijų
posėdžiuose (100 proc.).

Nuolat pagal
poreikį

Komunikacijos
ir protokolo
skyrius (toliau –
KPS)

Per metus

KPS

Per metus

Vidaus audito
skyrius

Per metus

Transporto
avarijų ir
Nuolat pagal
incidentų tyrimo
poreikį
skyrius (toliau –
TAITS)

TAITS

Nuolat per 2014
m.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
organizacijų veikloje.
Parengti ir paskelbti katastrofų
tyrimo vadovo 2013 m. metinę
ataskaitą.
Parengti ir paskelbti civilinės
aviacijos 2013 m. saugos apžvalgą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengta ir paskelbta
ataskaita.

Parengta ir paskelbta 2013 m.
civilinės aviacijos saugos
apžvalga.
Parengti ir paskelbti jūrų transporto Parengta ir paskelbta 2013 m.
2013 m. saugumo apžvalgą.
jūrų transporto saugumo
apžvalga.
Koordinuoti ir užtikrinti sukurto
Pasirašyta oro eismo paslaugų
Baltijos funkcinio oro erdvės bloko
delegavimo sutartis tarp
(angl. FAB) veikimą.
Lietuvos Respublikos ir
Lenkijos Respublikos (1).
Pritraukti naujų tiesioginių skrydžių į Papildomos skrydžių kryptys
Lietuvos tarptautinius oro uostus
(3), padidėjęs skrydžių
įgyvendinant reikalingas priemones skaičius (apie 3 proc.),
šiam tikslui pasiekti.
padidėjęs keleivių skaičius
(apie 7 proc.).
Įgyvendinti reikalingas priemones
Rekonstruota oro uostų
oro uostų infrastruktūrai
infrastruktūra.
rekonstruoti.
Įgyvendinti Valstybinės saugaus
Įgyvendintos priemonės (1).
eismo plėtros 2011–2017 m.
programos tarpinstitucinio 2013–
2015 m. veiklos plano priemones.

Parengti rekomendacijas

Pateiktos rekomendacijos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TAITS

2014-09-30

TAITS

2014-09-30

TAITS

2014-09-30

KTCAPD
Per metus
Civilinės
aviacijos skyrius
(toliau – CAS)

KTCAPD CAS

Per metus

KTCAPD CAS

Per metus

Kelių transporto
ir civilinės
aviacijos
politikos
departamento
Per metus
(toliau –
KTCAPD)
Saugaus eismo
skyrius
(toliau – SES)
KTCAPD SES
Per metus

Asignavimai
(tūkst. litų)

4
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
savivaldybėms dėl inžinerinių eismo (pagal poreikį).
saugą gerinančių priemonių
įgyvendinimo.
Teikti pasiūlymus Valstybinei eismo Pateikti pasiūlymai (pagal
saugumo komisijai dėl saugaus
poreikį).
eismo gerinimo.
Koordinuoti Kelių priežiūros ir
Koordinuoti Kelių priežiūros
plėtros programos įgyvendinimą.
ir plėtros programos sąmatos
rengimo projektą, programos
tikslinių ir rezervo lėšų
paskirstymą (100 proc.).
Skyriaus veiksmo pavadinimas

Koordinuoti Informacinės
Parengta ataskaita (1).
visuomenės plėtros 2011–2019 metų
programos įgyvendinimą.

Koordinuoti Lietuvių kalbos
informacinėje visuomenėje 2009–
2013 m. programos įgyvendinimą.
Koordinuoti elektroninio parašo
naudojimo valstybės politikos
įgyvendinimą.
Įgyvendinti LRV patvirtintas
Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros

Parengta ataskaita (1).

Dalyvauta teikiant pasiūlymus
nacionaliniams teisės aktams
(ne mažiau kaip 1
pasiūlymas).
Įgyvendintos priemonės (ne
mažiau kaip 1 iš 5).

Atsakingi
vykdytojai

KTCAPD SES

Įvykdymo
terminas

Per metus
Per metus

KTCAPD Kelių
transporto
skyrius
(toliau – KTS)
I–IV ketv.
Informacinės
visuomenės
politikos
departamento
(toliau – IVPD)
Informacinės
visuomenės
plėtros skyrius
(toliau – IVPS) ir
Elektroninių
ryšių skyrius
(toliau – ERS)
IVPD
I ketv.
IVPS
IVPD
IVPS

IV ketv.

IVPD
ERS

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
2011–2019 metais programos
priemones.
Užtikrinti pasiūlymų dėl periodinių
leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių
prenumeratoriams paslaugų tarifų
pateikimą nustatytais terminais.
Dalyvauti įgyvendinant projektą
„RAIN-2“.
Dalyvauti tarptautinių elektroninių
ryšių organizacijų veikloje (ITU,
RRS).
Dalyvauti įgyvendinant projektą
„Elektroninių pranešimų ir
elektroninių dokumentų fiziniams ir
juridiniams asmenims pristatymo
sistemos sukūrimas“.
Dalyvauti tarptautinių pašto
organizacijų (UPU, CEPT/CERP)
veikloje.
Pagal kompetenciją užtikrinti
priemonių, susijusių su euro
įvedimu, vykdymą ir AB Lietuvos
pašto vykdomų priemonių, susijusių
su euro įvedimu, koordinavimą.
Palaikyti tarptautinius ryšius su
Lietuvai strategiškai svarbiomis ir
kitomis užsienio valstybėmis,
tarptautinėmis organizacijomis ar
asociacijomis, organizuoti
ministerijos vadovybės susitikimus,
konferencijas, seminarus, posėdžius
ir kitus tarptautinius renginius su

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengtas teisės akto
projektas (1).

IVPD
Pašto skyrius
(toliau – PS)

IV ketv.

Dalyvauta įgyvendinant
projektą (100 proc.).
Dalyvauta (100 proc.).

IVPD
ERS
IVPD
ERS

IV ketv.

Dalyvauta įgyvendinant
projektą (100 proc.).

IVPD
PS

IV ketv.

Dalyvauta (100 proc.).

IVPD
PS

I–IV ketv.

Įgyvendintos priemonės,
IVPD
susijusios su euro įvedimu (90 PS
proc.).

I–IV ketv.

Suorganizuoti susitikimai,
parengta medžiaga,
pranešimai ministerijos
vadovybei.

I-IV ketv.

I–IV ketv.
Plėtros ir
tarptautinių
ryšių
departamento
(toliau – PTRD)
Tarptautinio
bendradarbiavimo skyrius

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

užsienio valstybių susisiekimo
ministro reguliavimo sričių
atsakingomis institucijomis.

Surinkti ir susisteminti informaciją
apie veiklą susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtose
tarptautinėse organizacijose.

Rinkti, analizuoti ir apibendrinti
informaciją apie ministerijos dvišalį
ir daugiašalį tarptautinį susisiekimo
ministro valdymo sričių
bendradarbiavimą ir pagal poreikį jį
teikti ministerijos vadovybei,
Užsienio reikalų ministerijai,
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir
Lietuvos Respublikos Prezidentūrai.
Koordinuoti susitarimo dėl
tarptautinio transporto koridoriaus
Baltijos jūra–Juodoji jūra
įgyvendinimą.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

(toliau – TBS)

Parengtas ir kas ketvirtį
atnaujinamas ministerijos
tarnybinių komandiruočių
planas, koordinuojamas jo
įgyvendinimas
(100 proc.).
Parengtas ministerijos
informacinis sąvadas apie
dalyvavimą susisiekimo
ministro valdymo sritims
priskirtų tarptautinių
organizacijų veikloje (1 vnt.).
Parengta ir pateikta reikalinga
informacija (100 proc.).

I–IV ketv.
PTRD TBS

PTRD TBS

II ketv.

PTRD TBS,
kiti ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Pagal poreikį
visus metus

Organizuota ir dalyvauta
PTRD TBS
Koordinacinės tarybos
posėdžiuose, valstybės viduje
suderinta bendra Lietuvos
pozicija dėl Koordinacinės
tarybos darbo organizavimo
(reglamento keitimo,
sekretoriato steigimo
tikslingumo ir jo būstinės
vietos, naujų narių priėmimo)

I ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
Atsakingi
vertinimo kriterijai, mato
vykdytojai
vienetai ir reikšmės
ir tolesnės šio koridoriaus
plėtros (apsiriboti projektu
„Vikingas“ ar tęsti plėtrą)
(100 proc.).
Dalyvauti regioniniuose formatuose Dalyvauta darbo grupių
PTRD TBS
– ES Rytų partnerystė, Šiaurės
veikloje, stebėtojų komiteto ir
matmens partnerystė transporte ir
aukšto lygio pareigūnų
logistikoje (NDPTL) ir ES Baltijos
susitikimuose, prireikus teikti
jūros regiono strategija (ESBJRS).
pasiūlymai dėl regioninių
transporto ir logistikos
projektų plėtros (100 proc.).
Koordinuoti Susisiekimo ministerijos Parengta medžiaga BMT ir
PTRD TBS
vadovybės dalyvavimą Baltijos
NB8 transporto ministrų
ministrų taryboje (BMT) ir Šiaurės ir susitikimams (100 proc.).
Baltijos ministrų taryboje (NB8).
Skyriaus veiksmo pavadinimas

Dalyvauti daugiašalių programų ir
projektų, dvišalių ir regioninių
bendradarbiavimo komisijų ir kitų
struktūrų veikloje.

Pateikta informacija ir
PTRD TBS
pasiūlymai LRV ir URM
Baltijos ministrų tarybos
ministrų pirmininkų
susitikimams ir Šiaurės ir
Baltijos ministrų pirmininkų
susitikimams, Baltijos
Asamblėjos susitikimams
aktualiais susisiekimo
ministro valdymo sričių
klausimais (100 proc.).
Parengta informacija
PTRD TBS
daugiašalių programų ir
projektų, dvišalių ir
daugiašalių bendradarbiavimo
komisijų ir kitų struktūrų
posėdžiams (100 proc.).

Įvykdymo
terminas

Nuolat per
metus

Nuolat per
metus

Nuolat per
metus

Nuolat,
priklausomai
nuo posėdžių
rengimo
dažnumo

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
Užtikrinti ES teisės aktų
įgyvendinimo stebėseną ir teikti
ataskaitas apie teisės perkėlimo
planų vykdymą Europos teisės
departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Suteikta informacija
ministerijos administracijos
padaliniams apie naujai
priimtus ES teisės aktus (100
proc.).
Įdėta į LINESIS informacija
apie numatomas ES teisės
nuostatų perkėlimo į
nacionalinę teisę priemones ir
jų vykdymą (100 proc.).
Atliktas ES teisės aktų ir
nacionalinių teisės aktų
atitikties įvertinimas (100
proc.).

Koordinuoti administracijos
padalinių darbą Lietuvos narystės
Europos Sąjungoje informacinėje
sistemoje (LINESIS).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PTRD TBS, kiti
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Nuolat per
metus

PTRD TBS

Nuolat per
metus

PTRD TBS, kiti
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją
PTRD TBS

Nuolat per
metus

Notifikuoti ES teisės
įgyvendinimo duomenų
bazėje nacionaliniai teisės
aktai (100 proc.).
Pateiktos Europos teisės
PTRD TBS
departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo
ministerijos ES teisės aktų
įgyvendinimo ataskaitos.
(100 proc.)
Vykdytos LINESIS
PTRD TBS
administratoriaus Susisiekimo
ministerijoje funkcijos
(100 proc.).
Paskirstyta iš LINESIS gautų PTRD TBS
dokumentų, koordinuotas
pastabų ES teisės aktų
vertimams teikimas (100

Nuolat per
metus

Kartą per
mėnesį

Nuolat per
metus

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Koordinuoti Lietuvos Respublikos
pirmininkavimo ES Tarybai
ataskaitos parengimą.

Užtikrinti Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos
įgyvendinimą.

Koordinuoti intelektinių transporto
sistemų (ITS) ir paslaugų plėtros
politikos formavimą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
proc.).
Parengta Lietuvos
Respublikos pirmininkavimo
ES Tarybai transporto,
elektroninių ryšių, pašto ir
informacinės visuomenės
plėtros srityse programos
įgyvendinimo ataskaita (1
vnt.).
Parengta Lietuvos
Respublikos pirmininkavimo
ES Tarybai 2013 metais
tarpinstitucinio veiklos plano
2013 m. IV ketvirčio
vykdymo ataskaita (1 vnt.).
Parengti ir susisiekimo
ministro įsakymu patvirtinti
Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų
programos įgyvendinimo
2014–2016 metų veiksmų
planą (1).
Pateiktos rekomendacijos
susisiekimo ministrui,
savivaldybėms ir kitiems
suinteresuotiems asmenims
dėl priemonių, skirtų vieno
bilieto sistemų sąveikai
didinti, elektroninių bilietų
plėtrai skatinti ir paslaugų
tęstinumui užtikrinti (100
proc.).
Parengti ir atnaujinti teisės
aktai Viešojo transporto

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PTRD TBS,
darbo grupių
pirmininkai, kiti
ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Iki 2014 m.
birželio 30 d.

PTRD TBS

Iki 2014 m.
sausio 31 d.

PTRD
Plėtros ir
inovacijų
skyrius (toliau –
PIS)

2014 m. II ketv.

PIS

Per metus pagal
poreikį

PIS

Per metus pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Koordinuoti elektromobilių ir jų
infrastruktūros plėtros politikos
formavimą.

Organizuoti studentų baigiamųjų
darbų transporto tematika ar kitokio
pobūdžio konkursą.
Dalyvauti renginiuose, analizuoti,
sisteminti, rengti informaciją apie
transporto naujoves, ekologišką
vairavimą, darnų judumą (įskaitant
dviračių transportą), elektrinių ir
kištukinių-hibridinių ir kito
alternatyvaus kuro transporto

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
kelionių duomenų
informacinei sistemai
„VINTRA“ sukurti (100
proc.).
Įrengti viešųjų elektromobilių
įkrovimo stoteles
įgyvendinant patvirtintą
Elektromobilių transporto
infrastruktūros plėtros
koncepciją valstybinės
reikšmės magistraliniuose
keliuose (3).
Atnaujintas viešojo įkrovimo
stotelių planas – įtraukti kiti
svarbūs valstybinės reikšmės
keliai susisiekimui šalies
viduje ir su kaimyninėmis
šalimis užtikrinti (100 proc.).
Parengti/atnaujinti teisės aktai
dėl už elektromobilių
įkrovimo infrastruktūros
plėtros įgyvendinimą
atsakingos institucijos
skyrimo (100 proc.).
Surengtas konkursas (1).

Organizuota/dalyvauta darbo
grupių veikloje, seminaruose
ar kt. renginiuose (2–3).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PIS

Iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

PIS

Kartą per metus

PIS

Iki 2014 m.
gruodžio 31 d.

PIS

IV ketv.

PIS

Per metus pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

priemonių naudojimą ir teikti
siūlymus dėl jų plėtros.
Parengta apžvalga (1),
surinkti statistiniai duomenys
(4), pateikti siūlymai (2).

PIS

Pateiktos pastabos ir siūlymai PIS
(100 proc.),
organizuota/dalyvauta darbo
grupių veikloje, seminaruose
(2–3).
Derinti dokumentus dėl teritorijų
Suderinti arba suderinti po
PIS
planavimo, administracinių vienetų ir patikslinimo ir parengti
gyvenamųjų vietovių pavadinimų
dokumentai (100 proc.).
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 techninės
bei naudojimo priežiūros
normatyvinių statinio paskirties ir
susisiekimo komunikacijų
mechaninio atsparumo ir pastovumo
bei transporto saugos.
Organizuoti ir koordinuoti
Parengtos studijos (1–2).
PIS
ministerijos užsakomuosius
tiriamuosius darbus (studijas).
Dalyvauti diegiant pasienio kontrolės Įdiegta sistema
PTRD Tranzito
punktuose Transporto priemonių,
tarptautiniuose pasienio
ir logistikos
laukiančių kirsti Lietuvos
kontrolės punktuose (4).
skyrius (toliau 
Respublikos valstybės sieną,
TLS)
Dalyvauti/bendradarbiauti rengiant
transporto tyrimų teisės aktus,
įgyvendinant transporto srities
mokslinių tyrimų projektus.

Per metus pagal
poreikį

Per metus pagal
poreikį

Per metus pagal
poreikį

Per metus pagal
poreikį
2014 m. IV
ketvirtis

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
elektroninę eilių valdymo ir
informacinę sistemą.
Rengti transporto rinkos apžvalgas
geležinkelių, kelių, vandens ir oro
transporto srityse.
Organizuoti Pasienio kontrolės
punktų plėtros komisijos ir Viešųjų
logistikos centrų plėtros ir veiklos
priežiūros komisijos posėdžius,
dalyvauti organizuojant Transporto ir
tranzito komisijos posėdžius, rengti
medžiagą svarstomais klausimais.
Koordinuoti Vilniaus, Kauno viešųjų
logistikos centrų steigimo projektų
įgyvendinimą.
Koordinuoti Šiaulių ir Klaipėdos
viešųjų logistikos centrų steigimo
projektų įgyvendinimą.

Parengti Lietuvos Respublikos
vidaus vandenų transporto kodekso
pakeitimo įstatymo projektą (nauja
kodekso redakcija).

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Parengtos apžvalgos (4).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TLS

Pagal poreikį
per metus

Suorganizuoti pasitarimai,
TLS
posėdžiai, paruošta medžiaga,
teikti pasiūlymai, priimti
sprendimai (100 proc.)

Pagal poreikį
per metus

Atlikti Vilniaus ir Kauno
viešųjų logistikos centrų
intermodalinių terminalų
rangos darbai (2).
Parinkti Klaipėdos viešojo
logistikos centro
intermodalinio terminalo
steigimo vietą, parengti
techninį projektą.
Parengti Šiaulių viešojo
logistikos centro
intermodalinio terminalo
techninį projektą.
Parengtas projektas (1).

TLS

2014 m. IV
ketvirtis

TLS

2014 m. IV
ketvirtis

Vandens ir
geležinkelių
transporto
politikos
departamento
(toliau –
VGTPD)
Vandens
transporto

2014 m. IV
ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Parengti Lietuvos Respublikos
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos
saugios laivybos įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą.
Parengti Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto eismo
saugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Parengtas įstatymo projektas
(1) ir ne mažiau kaip 2
įsakymų projektai.
Parengtas įstatymo projektas
(1) ir 3 įstatymo
įgyvendinamųjų teisės aktų
projektai.
Parengtas teisės akto
projektas (1).

Parengti orientacinę geležinkelių
infrastruktūros plėtros strategiją.
Parengti Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto kodekso
pakeitimo projektą.
Atlikti transporto sektoriaus
valstybinės reikšmės objektų
atitikties Europos ypatingos svarbos
infrastruktūros transporto sektoriaus
kriterijams vertinimo peržiūrą.

Parengtų projektų skaičius
(1).
Parengtas įstatymo projektas
(1) ir ne mažiau kaip 2
įsakymų projektai.
Parengtas dokumentas (1).

Parengti Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos civilinės
saugos parengties ekstremaliosioms
situacijoms plano pakeitimą.
Parengti Lietuvos Respublikos

Atsakingi
vykdytojai
skyrius (toliau
– VTS)
VGTPD VTS

Įvykdymo
terminas

2014 m. IV
ketv.

VGTPD VTS

2014 m. II
ketv.

VGTPD
Geležinkelių
transporto
skyrius (toliau
– GTS)

2014 m. III–
IV ketv.

VGTPD GTS
VGTPD GTS

2014 m. IV
ketv.
2014 m. III-IV
ketv.
2014 m. IV
ketv.

Parengtas projektas (1).

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

Parengtas projektas (1).

VGTPD AESPS

2014 m. III

2014 m. IV
ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

susisiekimo ministro 2002 m. liepos
4 d. įsakymo Nr. 3-343 „Dėl
Pavojingų krovinių vežimo saugos
specialisto skyrimo visose įmonėse,
kurių veikla susijusi su pavojingų
krovinių vežimu, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
Dalyvauti įgyvendinant Dvynių
Dalyvauta 2014 m.
projektą „Parama pavojingiesiems
Susisiekimo ministerijai
kroviniams gabenti“, Nr. TR 12 IB
numatytose veiklose
TR 01, Turkijos Respublikoje.
įgyvendinant projektą.
Parengti Susisiekimo ministerijos
Parengtas ministerijos 2015–
2015–2017 m. strateginį veiklos
2017 m. strateginis veiklos
planą.
planas (1).

Naudojantis Valstybės biudžeto
apskaitos ir atskaitomybės sistemos
(toliau – VBAMS) funkcinėmis
galimybėmis ir priemonėmis,
perduoti informaciją apie 2015–2017
m. programų tikslus, uždavinius,
priemones ir asignavimus Finansų
ministerijai.
Naudojantis Stebėsenos informacinės
sistemos funkcinėmis galimybėmis ir
priemonėmis, įvesti 2015–2017 m.
strateginio veiklos plano duomenis.
Tikslinti ministerijos 2014–2016 m.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
ketv.

VGTPD AESPS

2014 m. I–IV
ketv.

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

Iki 2014 m.
lapkričio
1 d.

BVTVD SPS

Iki 2014 m.
lapkričio
1 d.

BVTVD SPS

Iki 2014 m.
lapkričio
1 d.

BVTVD SPS

Pagal poreikį ne

Perduota informacija (100
proc.).

Įvesti 2015–2017 m.
strateginio veiklos plano
duomenys (1).
Patikslintas ministerijos

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
strateginį veiklos planą.

Įgyvendinant Šešioliktosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatas, parengti ir
pateikti ministerijos veiklos rezultatų
metines ataskaitas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai.
Koordinuoti Susisiekimo ministerijai
priskirtų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos
įgyvendinimo priemonių vykdymo
eigą, teikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai šios
programos priemonių vykdymo
ataskaitas.
Koordinuoti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. veiklos
prioritetus, parengti ir pateikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai informaciją apie
pažangą įgyvendinant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m.
veiklos prioritetų svarbiausius darbus
(pažangos lentelės analizė).
Užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos lėšų planavimą,
tikslinti 2007–2013 m. ES fondų
lėšomis įgyvendinamų projektų
dokumentus ir rengti ataskaitas.
Rengti 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos transporto,

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
2014 m. strateginis veiklos
planas.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
dažniau kaip 1
kartą per
ketvirtį
2014 m. vasario
mėn.

Parengta ir pateikta ataskaita
(1).
BVTVD SPS

Parengtos ataskaitos (4).
Parengtas susisiekimo
ministro įsakymas (1).

Pasibaigus
ketvirčiui per
10 darbo dienų
BVTVD SPS

Parengtos ataskaitos (4).
Parengtas susisiekimo
ministro įsakymas (1).

Pasibaigus
ketvirčiui per
14 dienų
BVTVD SPS

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

Nuolat pagal
poreikį
BVTVD SPS

Parengti ir suderinti
dokumentai

BVTVD SPS,
ministerijos

Nuolat pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
pašto, elektroninių ryšių ir
informacinės visuomenės plėtros
strateginius planus ir kitus
dokumentus, teikti išvadoms ir
tikslinti.
Parengti 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos transporto,
pašto, elektroninių ryšių ir
informacinės visuomenės plėtros
sričių prioritetus, uždavinius ir
priemones.
Parengti transporto, pašto,
elektroninių ryšių ir informacinės
visuomenės plėtros sričių
ekonominės ir socialinės būklės
apžvalgas.
Koordinuoti Valstybės investicijų
2014–2016 metų programoje (toliau
– VIP) numatytų 2014 m. transporto,
ryšių ir informacinės visuomenės
plėtros kapitalo investicijų
panaudojimą ir jų paskirstymą pagal
investicijų projektų įgyvendinimo
programas, projektų vykdytojus ir
investicijų projektus.
Rengti informaciją apie siūlomus
įtraukti į Valstybės investicijų 2015–
2017 metų programą transporto,
ryšių ir informacinės visuomenės
plėtros projektus.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
(100 proc.).

Parengti ir patvirtinti
transporto, pašto, elektroninių
ryšių ir informacinės
visuomenės plėtros sričių
2014–2020 m. prioritetai,
uždaviniai ir priemonės (100
proc.).
Parengtos apžvalgos (4).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

padaliniai pagal
kompetenciją

Iki gegužės 1 d.
BVTVD SPS,
ministerijos
padaliniai pagal
kompetenciją

BVTVD SPS,
ministerijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Parengti susisiekimo ministro
įsakymai ir ataskaitos (100
proc.).

Per 55 d.
pasibaigus
ataskaitiniam
laikotarpiui
Per metus pagal
poreikį

BVTVD SPS

Parengti siūlymai dėl 2015–
2017 m. VIP projekto ir
suderinti su atrankos komisija
(1).
BVTVD SPS
Parengta reikalinga
informacija ir pateikta
Finansų ministerijai (100
proc.).

LRV nutarime
nustatytais
terminais

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Įgyvendinti Viešųjų pirkimų
Atliktos viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatas, organizuoti ir
procedūros (priklausomai nuo
atlikti ministerijos funkcionavimui
ministerijos poreikio ir
užtikrinti reikalingų prekių, paslaugų patvirtinto viešųjų pirkimų
ir darbų viešųjų pirkimų procedūras. plano) (100 proc.).
Skyriaus veiksmo pavadinimas

Parengti einamaisiais finansiniais
metais numatomų atlikti viešųjų
pirkimų planą pagal Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatas.
Parengti visų per kalendorinius
metus atliktų pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo sutartis
sudaromos pagrindinės sutartys, ir
visų per kalendorinius metus atliktų
mažos vertės pirkimų ataskaitą pagal
Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

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

Parengtas ir patvirtintas
einamaisiais finansiniais
VTVVPS
metais numatomų atlikti
viešųjų pirkimų planas.
Viešųjų pirkimų tarnybai
pateikta visų per
kalendorinius metus atliktų
pirkimų, kai pagal
preliminariąsias pirkimo
VTVVPS
sutartis sudaromos
pagrindinės sutartys, ir visų
per kalendorinius metus
atliktų mažos vertės pirkimų
ataskaita.
Įgyvendinti ministerijos, kaip
Parengti Lietuvos
valstybės įmonių savininko teises ir Respublikos Vyriausybės
pareigas įgyvendinančios institucijos nutarimai, ministro įsakymai,
ir valstybei nuosavybės teise
kiti teisės aktų ir dokumentų
priklausančių akcijų valdytojos,
projektai (100 proc.).
funkcijas. Įgyvendinti susisiekimo
VTVVPS
ministro valdymo sritims priskirtų
valstybės įmonių, akcinių bendrovių,
viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų
valstybės turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo teisės aktų
nustatyta tvarka funkcijas.
Dalyvauti rengiant ministerijos
Dalyvauta rengiant
BVTVD
2015–2017 m. strateginį veiklos
ministerijos 2015–2017 m.
Ekonomikos ir

Įvykdymo
terminas

Pagal poreikį
per metus

Iki 2014 m.
kovo
15 d.

Iki 2014 m.
sausio 31 d.

Nuolat per
metus

Iki 2014 m.
lapkričio

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
planą pagal skyriaus kompetenciją.
strateginį veiklos planą pagal
skyriaus kompetenciją (100
proc.).
Tikslinti ministerijos 2014–2016 m. Dalyvauta tikslinant
strateginį veiklos planą pagal
ministerijos 2014–2016 m.
skyriaus kompetenciją.
strateginį veiklos planą pagal
skyriaus kompetenciją (100
proc.).
Sudaryti ir tikslinti ministerijos 2014 Parengtos ir patikslintos
m. vykdomų ir administruojamų
programų sąmatos (100
biudžeto programų sąmatas (įskaitant proc.).
ir VBAMS), rengti ir teikti derinimo
pažymas dėl sąmatų keitimo FM.
Parengti Susisiekimo ministerijos
Parengtas planas.
2015 metų veiklos planą.
Parengti ministerijos 2014 m.
Parengtos ataskaitos (4).
vykdomų ir administruojamų
biudžeto programų vykdymo
ataskaitas.
Parengti valstybės pagalbos
Parengta ataskaita (1),
ataskaitą. Suderinus su
suderinta ir pateikta
Konkurencijos taryba teikti kitą
informacija (100 proc.).
informaciją EK, susijusią su
valstybės pagalba.
Parengti informaciją apie
Parengtos ataskaitos (4).
susisiekimo ministro valdymo
sritims priskirtų valstybės įmonių,
akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir
biudžetinių įstaigų veiklos ir
finansinius rodiklius.
Pateikti VĮ Valstybės turto fondui
Pateiktos ataskaitos (5).
(Valdymo koordinavimo centrui)
informaciją apie valstybės valdomų
Skyriaus veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

biudžeto skyrius 1 d.
(toliau – EBS)

BVTVD EBS

Pagal poreikį
per metus

BVTVD EBS

Pagal poreikį
per metus

BVTVD EBS

BVTVD EBS

BVTVD EBS

Iki 2014 m.
lapkričio 1 d.
Pasibaigus
ketvirčiui per
30 kalendorinių
dienų
Iki 2014 m.
birželio 1 d.
arba pagal
poreikį per
metus

BVTVD EBS

Ketvirčiui
pasibaigus per
60 kalendorinių
dienų

BVTVD EBS

Pagal LRV
nutarime
nustatytus

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
įmonių veiklą pagal valstybės
valdomų įmonių veiklos skaidrumo
užtikrinimo gairių aprašo nuostatas.
Pateikti ministerijos kolegijai išvadas
dėl susisiekimo ministro valdymo
sritims priskirtų valstybės įmonių,
akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir
biudžetinių įstaigų strateginių
veiklos planų ir veiklos ataskaitų.

Parengti ministerijos administracijai
skirtų valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo ataskaitas.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
terminus (kas
ketvirtį ir
metinę)

Išnagrinėti strateginiai veiklos
planai (23), veiklos ataskaitos
(23) (susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtų
valstybės įmonių skaičius – 6,
akcinių bendrovių – 7, viešųjų
įstaigų – 2, biudžetinių įstaigų
– 8, iš viso – 23).
Parengtos ataskaitos (12).

BVTVD EBS,
ministerijos
padaliniai pagal
kompetenciją

BVTVD EBS

Parengti informaciją Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai apie
susisiekimo ministro valdymo
sritims priskirtų valstybės įmonių,
akcinių bendrovių vadovaujančių
darbuotojų darbo užmokestį.
Parengti susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtų biudžetinių
įstaigų pareigybių skaičiaus, darbo
užmokesčio ir kitų išlaidų ataskaitas
ir pateikti Seimo Audito komitetui.

Parengta ataskaita (1).

Parengti susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtų valstybės
įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų
įstaigų vadovų darbo užmokesčio
ataskaitas.

Parengtos ataskaitos (4).

BVTVD EBS

Parengtos ataskaitos ir
pateiktos Seimo Audito
komitetui (4).
BVTVD EBS

BVTVD EBS

Pagal poreikį
per metus

Mėnesiui
pasibaigus per
10 kalendorinių dienų
Iki 2014 m.
balandžio 1 d.
(LRV 2002 m.
rugpjūčio 23 d.
nutarimas Nr.
1341)
Pasibaigus
ketvirčiui per
45 kalendorines
dienas,
pasibaigus
metams per 60
d. kalendorinių
dienų
Pasibaigus
ketvirčiui per
60 d.

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
Parengti susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtų valstybės
įmonių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių
įstaigų finansų kontrolės būklės
ataskaitą.
Parengti ir pateikti Vyriausybei
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos metinę veiklos
ataskaitą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengta ataskaita (1).

BVTVD EBS

Parengta ataskaita (1).

Vertinti ministerijos 2014 m.
Parengta vertinimo ataskaita
strateginiame veiklos plane
(1).
numatytas programas pagal nustatytą
metodiką, teikti informaciją
ministerijos vadovybei sprendimams
dėl programų tikslingumo,
tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo
priimti.
Atlikti viešųjų įstaigų prie
Parengtos ataskaitos (2).
Susisiekimo ministerijos veiklos ir
gebėjimų vertinimą.

Atlikti funkcijų peržiūrą pagal
patvirtintą Vyriausybei atskaitingų
institucijų funkcijų peržiūros 2014
m. planą.
Parengti pagal valstybės įmonių,
akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų
pateiktą informaciją investicijų
projektų, finansuojamų nuosavomis
lėšomis, įgyvendinimo ataskaitas.

Atsakingi
vykdytojai

BVTVD
Biudžeto
programų
vertinimo
skyrius (toliau –
BPVS)

BVTVD BPVS

BVTVD BPVS

Parengta ataskaita (1)
BVTVD BPVS
Parengtos ataskaitos (4).
BVTVD BPVS

Įvykdymo
terminas
Iki 2014 m.
balandžio 1 d.
(LRV 2003 m.
balandžio 14 d.
nutarimas Nr.
470)
Iki 2014 m.
kovo 1 d.

Programų
vertinimo plane
numatytais
terminais

Veiklos ir
gebėjimų
vertinimo plane
numatytais
terminais
Funkcijų
peržiūros plane
numatytais
terminais
Pasibaigus
ketvirčiui per
20 dienų

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
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 priemonės.
Įvertinti įstaigų prie ministerijos ir
kitų ūkio subjektų, kurie gauna
biudžeto lėšas ir kurie dalyvauja
įgyvendinant susisiekimo ministrui
priskirtų valdymo sričių strateginį
veiklos planą, metinių veiklos planų
atitiktį Strateginio planavimo
metodikai ir kitiems teisės aktams.
Koordinuoti ir stebėti projektus,
vykdomus pagal viešojo ir privataus
sektorių partnerystės principą.
Vykdyti pavedimus, susijusius su
Nacionalinio euro įvedimo plano
vykdymu.
Koordinuoti ministerijos projektų,
finansuojamų 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos lėšomis,
įgyvendinimą.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengtos ataskaitos (4).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
Pasibaigus
ketvirčiui per
30 dienų

BVTVD BPVS

Įvertinti metiniai veiklos
planai (17).

2014 m.
lapkričio mėn.
BVTVD BPVS

Pagal poreikį

Koordinuota (100 proc.).
BVTVD BPVS
Įvykdyta (100 proc.).

Pagal poreikį
BVTVD BPVS

Patikrintos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos projektų
tinkamumo finansuoti
vertinimo ataskaitos, kurias
teikia Transporto investicijų
direkcija, parengti sprendimai
dėl finansavimo skyrimo
valstybės ir regionų
projektams (100 proc.).
Patikrintos, suderintos
projektų finansavimo ir
administravimo sutartys, jų

BVTVD ES
paramos
koordinavimo
skyrius (toliau –
ESPKS)

Nuolat per
metus

ESPKS

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
pakeitimai
(100 proc.).
Patikrintos mokėjimo
paraiškos (vykdyta ES ir
biudžeto lėšų kontrolė) (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.).
Parengta informacija audito
institucijai, kuriai reikia
parengti valstybinę audito
išvadą ir ataskaitą dėl
Veiksmų programų valdymo
ir kontrolės sistemos veikimo
(100 proc.).
Koordinuoti ministerijos projektų,
Pateiktos Europos Komisijai
finansuojamų TEN–T fondo lėšomis, paraiškos, ataskaitos ir kiti
įgyvendinimą.
dokumentai dėl TEN–T
transporto sektoriaus projektų
(100 proc.).
Rengti pasiūlymus dėl Europos
Parengtos pozicijos dėl naujų
Sąjungos ir Lietuvos transeuropinio TEN-T gairių reglamento
transporto tinklo (TEN-T) politikos, (100 proc.).
multimodalinio transporto,
krovininio transporto logistikos ir
Skyriaus veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ESPKS

Nuolat per
metus

ESPKS

Nuolat per
metus

ESPKS

Nuolat per
metus

ESPKS

Nuolat per
metus

ESPKS

Per metus pagal
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti ir peržiūrėti teisės
aktų, sutarčių projektai
atitinka galiojančius teisės
aktus (100 proc.).

Teisės skyrius

Nuolat pagal
poreikį

Konsultuota teisiniais
klausimais (100 proc.).

Teisės skyrius

Nuolat pagal
poreikį

Atstovauta teismuose, kitose
valstybės institucijose (100
proc.).

Teisės skyrius

Dalyvauta sprendžiant
problemas su valstybės ir
savivaldybių institucijomis,
įstaigomis ir organizacijomis
pagal skyriaus kompetenciją
(100 proc.).
Dalyvauti darbo grupėse, komisijose, Dalyvauta (100 proc.).
komitetuose ir kitose veiklose,
susijusiose su transporto, ryšių, pašto
ir informacinės visuomenės plėtros
tematika.
Dalyvauti formuojant transporto,
Dalyvauta (100 proc.).
ryšių, pašto ir informacinės
visuomenės plėtros politiką.

Teisės skyrius

Nuolat pagal
teismo
pateiktus
šaukimus,
institucijų
kvietimus
Nuolat per
metus

Skyriaus veiksmo pavadinimas
kitų sričių plėtros formavimo.
Rengti Lietuvos Respublikos
įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
susisiekimo ministro įsakymų ir kitų
teisės aktų, sutarčių projektus ir
atlikti parengtų projektų teisines
ekspertizes.
Konsultuoti ministerijos darbuotojus
teisiniais klausimais, pagal
kompetenciją nagrinėti asmenų
prašymus, konsultuoti vadovybę ir
darbuotojus dėl įmonių (įstaigų)
valdymo, reorganizavimo ar
pertvarkymo.
Atstovauti ministerijos interesams
teismuose ir kitose valstybės
institucijose.

Dalyvauti sprendžiant problemas su
valstybės ir savivaldybių
institucijomis, įstaigomis ir
organizacijomis.

Teisės skyrius

Pagal poreikį
per metus

Teisės skyrius

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Atstovauti valstybės interesams,
Dalyvauta valdymo
įgyvendinant jai nuosavybės teise
organuose, į kuriuos paskirti
priklausančių akcijų ar kitu pagrindu ministerijos darbuotojai (100
suteikiamas teises akcinių bendrovių, proc.).
uždarųjų akcinių bendrovių,
valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų
valdymo organuose.
Nustatyti korupcijos pasireiškimo
Laiku parengtos ir pateiktos
tikimybę Susisiekimo ministerijos
išvados (2).
reguliavimo srityse, rengti išvadas
Specialiųjų tyrimų tarnybai,
susisiekimo ministrui, vykdyti
Nacionalinę kovos su korupcija
programą, teikti išvadas dėl kovos su
korupcija programos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Parengti ir pateikti pasiūlymai
Ūkio ministerijai teikti pasiūlymus
(100 proc.).
dėl verslo aplinkos gerinimo, verslo
veiklos sąlygų palengvinimo ir
administracinės naštos mažinimo.
Pagal kompetenciją dalyvauti 2014– Parengti ir pateikti pasiūlymai
2020 m. Europos Sąjungos paramos (100 proc.).
administravime, rengiant su šiuo
paramos laikotarpiu susijusius naujus
ar keičiant esamus Susisiekimo
ministerijos vidaus teisės aktus.
Dalyvauti perkeliant ES teisę į
Parengti teisės aktai, pateikti
nacionalinę teisę.
siūlymai (100 proc.).
Tvarkyti ministerijos buhalterinę
Apmokėti mokėjimo
apskaitą.
paraiškas Valstybės biudžeto
apskaitos ir mokėjimų
sistemoje (VBAMS) (100
proc.).
Apskaityti ministerijos
Skyriaus veiksmo pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės skyriaus
Nuolat per
darbuotojai,
metus
paskirti į
valdymo organus

Atsakingi Teisės
skyriaus
darbuotojai

Iki 2014 m.
spalio 1 d.,
iki sausio 31 d.

BPV ir Teisės
skyriaus
darbuotojai

Pagal poreikį
per metus

Teisės skyriaus
darbuotojai

Pagal poreikį
per metus

Teisės skyriaus
darbuotojai

Pagal poreikį
per metus

Buhalterinės
apskaitos
skyrius (toliau –
BAS)

Nuolat

BAS

Nuolat

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Kontroliuoti, kad ūkinės operacijos
būtų atliekamos neviršijant
patvirtintų sąmatų ir atitiktų
patvirtintus asignavimus.
Atlikti finansinių-ūkinių operacijų
teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo
įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo
dokumentų įforminimo kontrolę.
Konsoliduoti pavaldžių biudžetinių
įstaigų finansinę atskaitomybę.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
vykdomų programų pinigines
lėšas (100 proc.).
Sudarytos ministerijos (kartu
su programų vykdytojais)
valstybės biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo (kasinių
išlaidų) mėnesio ataskaitos
(12 ataskaitų pagal kiekvieną
programą).
Sudarytos ministerijos (kartu
su programų vykdytojais)
biudžeto išlaidų sąmatų
įvykdymo ataskaitos
(ketvirtinės (3), metinės (1)
pagal kiekvieną programą).
Sudaryti ministerijos
finansinės atskaitomybės
rinkiniai (ketvirtiniai (3) ir
metinis (1).
Bus užtikrinta ministerijos
biudžeto asignavimų sąmatų
vykdymo operacijų apskaita ir
kontrolė (100 proc.).
Vykdyta kontrolė, ar ūkinių
operacijų dokumentai yra
tinkamai parengti ir/ar ūkinės
operacijos yra teisėtos (100
proc.).
Priimti biudžetinių įstaigų
prie ministerijos finansinių
atskaitomybių rinkiniai
(ketvirtiniai (24) ir metiniai
(8).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

BAS

Pasibaigus
mėnesiui per 6
darbo dienas

BAS

FM nustatytais
terminais

BAS

FM nustatytais
terminais

BAS

Nuolat

BAS

Nuolat

BAS

FM nustatytais
terminais

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Koordinuoti projektus,
finansuojamus 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos lėšomis.

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

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Pateikti finansinių ataskaitų
rinkiniai FM (ketvirtiniai (3)
ir metiniai (1).
Pateiktas konsoliduotas
finansinių ataskaitų rinkinys
FM (1).
Atlikti veiksmai, susiję su ES
struktūrinės paramos lėšų
išmokėjimu projektų
vykdytojams (100 proc.).
Tvarkyta valstybės biudžete
numatytų ES struktūrinės
paramos lėšų ir bendrojo
finansavimo lėšų, skirtų
veiksmų programų
priemonėms įgyvendinti,
apskaita (100 proc.).
Registruoti gaunami,
siunčiami ir vidaus
dokumentai (100 proc.).

Registruoti įslaptinti
dokumentai (įskaitant
dokumentus, gautus iš ES ir
NATO atstovybių) (100
proc.).
Administruota (100 proc.).

Administruoti ministerijos
kompiuterių ir kompiuterių tinklo
techninę ir programinę įrangą.
Administruoti informacines sistemas Administruota (100 proc.).
ir šių sistemų naudotojus.
Atlikti darbus, susijusius su tinkamu Tinkamai panaudoti

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

BAS

FM nustatytais
terminais

BAS

FM nustatytais
terminais

BAS

Nuolat

BAS

Nuolat

Informacinių
sistemų ir
Nuolat pagal
dokumentų
poreikį
valdymo skyrius
(toliau – ISDVS)

ISDVS

Nuolat pagal
poreikį

ISDVS

Nuolat pagal
poreikį

ISDVS
Ūkio skyrius

Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
darbo sąlygų sukūrimu ir
ministerijos, kaip įstaigos,
funkcionavimo užtikrinimu.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ministerijos 2014 m.
asignavimai trumpalaikiam ir
ilgalaikiam turtui įsigyti ir
ilgalaikiam turtui remontuoti.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
poreikį

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Pagal susisiekimo ministro
įsakymą kompensuoti
nuostolingas periodinių
01-008-01-01-02
leidinių pristatymo kaimo
gyvenamųjų vietovių
prenumeratoriams paslaugas

Įrengti ekstremaliųjų
situacijų radijo ir TV
01-008-01-01-03
pranešimų (ESRTVP)
sistemą.

Skyriaus veiksmo pavadinimas
Parengti įsakymą dėl nuostolingų
periodinių leidinių pristatymo
kaimo gyvenamųjų vietovių
prenumeratoriams paslaugų
kompensavimo; parengti valstybės
biudžeto naudojimo sutartį su AB
Lietuvos paštu.
Organizuoti kodavimo dekodavimo
įrangos pirkimą pranešimams apie
ekstremaliąsias situacijas perduoti
TV tinklais bėgančia eilute,
užtikrinti galimybę laiku informuoti
gyventojus stichinių nelaimių,
didelių avarijų ar epidemijų, karo ar
nepaprastosios padėties atvejais.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Parengtas įsakymas,
parengta sutartis.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

BVTVD EBS,
IVPD PS

I ir IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. litų)

14 600,0

Užtikrinama galimybė
perduoti pranešimus apie
ekstremaliąsias situacijas
„Telecentras“ objektuose
esančiais trimis
nacionaliniais TV tinklais,
transliuoti pranešimus iš
trijų organizacijų/darbo
vietų.

AB Lietuvos
radijo ir
televizijos
centras

2014 m.
gruodžio 31 d.

500,0

Užtikrinti bendros Lietuvos,
Latvijos ir Estijos įmonės
01-008-01-01-04
veiklą įgyvendinant projektą
„Rail Baltica 2“
Pristatyti Lietuvos pozicijas
ES Tarybos darbiniuose
organuose, organizuoti
Susisiekimo ministerijos
atstovų susitikimus ir
01-08-01-02-01
konsultacijas su ES
institucijų ir valstybių narių
atstovais, stiprinti Lietuvos
ir Rusijos dvišalį
bendradarbiavimą.

2 200,0

1 997,0

Dalyvauti ES Tarybos darbo
grupių, Nuolatinių atstovų komiteto
ir Transporto, telekomunikacijų ir
energetikos tarybos posėdžiuose ir

Dalyvauta posėdžiuose (80–
100) ir parengtos ataskaitos
(savaitinės (40), mėnesinės
(11) ir metinė (1).

Susisiekimo
ministerijos
specialieji atašė
ES

Per metus
pagal poreikį
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

parengti posėdžių ataskaitas.

Palaikyti ryšius su Europos
Komisijos, Europos Parlamento,
kitų ES institucijų ir agentūrų
atstovais pristatant Lietuvos
Respublikos poziciją, siūlymus ar
informaciją aktualiais klausimais.
Taip pat plėtoti ryšius ir dalyvauti
susitikimuose su ES valstybių narių
atašė svarstant aktualius transporto
politikos ir informacinės
visuomenės politikos sričių
klausimus.
Konsultuoti Susisiekimo
ministerijos administracijos
padalinius ir susisiekimo ministro
reguliavimo sritims priskirtas
įstaigas, įmones ir akcines
bendroves aktualiais ES
institucijose svarstomais
klausimais.
Organizuoti:
susisiekimo ministro, ministerijos
vadovybės ir kitų darbuotojų
dvišalius ir daugiašalius susitikimus
su ES Tarybos generalinio
sekretoriato, Europos Komisijos,
Europos Parlamento atstovais,
rengti ir (arba) dalyvauti rengiant
medžiagą, reikalingą šiems
susitikimams;
susisiekimo ministro, ministerijos
vadovybės dalyvavimą Transporto,

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Dalyvauta (100 proc.).

(toliau – atašė
ES) ir PTRD
TBS
Atašė ES

Konsultuota (100 proc.).

Atašė ES

Per metus
pagal poreikį

Atlikta (100 proc.).

PTRD TBS ir
atašė ES

Ne mažiau
kaip 4 TTE
posėdžiai ir 2
neformalūs
transporto
ministrų
susitikimai

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)

30
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
telekomunikacijų ir energetikos
tarybos posėdžiuose.
Teikti Susisiekimo ministerijos
vadovybei, administracijos
padalinių vadovams ir
darbuotojams informaciją apie
Europos Komisijos, ES Tarybos ir
Europos Parlamento rengiamus
teisės aktų projektus, taip pat
siūlymus Lietuvos Respublikos
pozicijoms formuoti, informuoti
apie renginius ir aktualias ES
politikos susisiekimo srityje
naujienas.
Organizuoti Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro (arba
viceministro) vizitus į tarptautinius
renginius Rusijoje.

Teikti informaciją (transporto
dalies) ministerijos vadovybei ir
dalyvauti organizuojant metinius
Lietuvos ir Rusijos darbo grupės ir
tarpvyriausybinės komisijos
posėdžius.
Analizuoti Rusijos transporto ir
telekomunikacijų sektorių teisės
aktus, svarbią/aktualią informaciją
žiniasklaidoje.

Plėtoti ryšius su Kinijos

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pateikta informacija
(100 proc.).

Atašė ES,
PTRD TBS

Nuolat per
metus

Skaityti ministro (ar
viceministro) pranešimai
(reprezentuojantys Lietuvos
susisiekimo sektorių)
tarptautiniuose renginiuose
(konferencija ir paroda
„TransRussia 2014“ ir kt.).
Dalyvauta dvišalėse
derybose, pasirašytas
tarpvyriausybinės komisijos
posėdžio protokolas (1).

Transporto
atašė Rusijos
Federacijoje
(toliau – atašė
Rusijoje)
ir
PTRD TBS
Atašė Rusijoje
ir
PTRD TBS

Nuolat per
metus

Teiktos savaitinės Rusijos
transporto sektoriaus
žiniasklaidos apžvalgos
(informuota apie naujus
svarbius teisės aktus RF
transporto sektoriuje).
Dalyvauta traukinių „Saulė“

Atašė Rusijoje
ir
PTRD TBS

Nuolat per
metus

Transporto

Nuolat per

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
susisiekimo srities institucijomis ir
verslo struktūromis, skatinti
Lietuvos susisiekimo srities
projektus Rytų–Vakarų kryptimi,
organizuoti susitikimus ir
pristatymus. Palaikyti Lietuvos
transporto strateginio Rytų–Vakarų
koridoriaus plėtrą, informuoti
potencialius investuotojus apie
investicijų galimybę į Lietuvos
logistikos centrus ir kitas logistines
grandis.
Atstovauti ministerijos ir jai
pavaldžių institucijų interesams
Kinijoje.
Susisiekimo ministerijai, jos
reguliavimo sritims priskirtoms
institucijoms teikti siūlymus
dėl dalyvavimo susitikimuose ir
renginiuose dvišalio ir daugiašalio
bendradarbiavimo su Kinija plėtros
klausimais, prisidėti organizuojant
ministerijos ir jai pavaldžių
institucijų atstovų vizitus į Kiniją;
organizuoti Kinijos susisiekimo
srities pareigūnų ir atstovų vizitus į
Lietuvą;
rengti informaciją ministerijos
vadovybės susitikimams.
Dalyvauti ES atstovybių Kinijoje
transporto atstovų komiteto
posėdžiuose. Rinkti, sisteminti ir
teikti informaciją apie Kinijos
transporto veiklą ir
reglamentuojančius teisės aktus,

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ir „Baltijos vėjas“
pristatymuose, kitų
susisiekimo srities projektų
pristatymuose verslui ir
valstybinėms institucijoms.
Dalyvauta susisiekimo
srities forumuose ir parodose
(skaičius), skaityti
pranešimai ir organizuoti
pristatymai.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

atašė Kinijos
Liaudies
Respublikoje
(toliau – atašė
Kinijoje),
PTRD TBS

metus

Atašė Kinijoje

Nuolat per
metus

Atašė Kinijoje

Nuolat per
metus

Vizitų skaičius.

Pateiktos ataskaitos ir
susisteminta informacija
(100 proc.).

Asignavimai
(tūkst. litų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
konsultuoti ir teikti siūlymus
Susisiekimo ministerijai ir jai
pavaldžioms institucijoms Kinijos
institucijose svarstomais
klausimais, krovinių gabenimo jūrų,
oro, kelių ir geležinkelių transportu
plėtros galimybes, importo/eksporto
tranzito klausimais, taip pat
informaciją telekomunikacijų
klausimais.
Plėtoti ryšius su Kazachstano
susisiekimo srities institucijomis ir
verslo struktūromis, skatinti
Lietuvos susisiekimo srities
projektus Rytų–Vakarų kryptimi,
organizuoti susitikimus ir
pristatymus. Palaikyti Lietuvos
transporto strateginio Rytų–Vakarų
koridoriaus plėtrą, informuoti
potencialius investuotojus apie
investicijų galimybę į Lietuvos
logistikos centrus ir kitas logistines
grandis.
Atstovauti ministerijai ir jai
pavaldžių institucijų interesams
Kazachstane. Susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtoms
institucijoms teikti siūlymus
dėl dvišalio ir daugiašalio
dalyvavimo susitikimuose ir
renginiuose su Kazachstanu;
prisidėti organizuojanti ministerijos
ir jai pavaldžių institucijų atstovų
vizitus į Kazachstaną; organizuoti
Kazachstano susisiekimo srities

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

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

Transporto
atašė
Kazachstane
(toliau – atašė
Kazachstane),
PTRD TBS

Ministerijos vadovybės ir jai
pavaldžių institucijų atstovų
vizitų į Kazachstaną,
Kazachstano susisiekimo
srities pareigūnų ir verslo
atstovų vizitų į Lietuvą
skaičius.

Atašė
Kazachstane

Įvykdymo
terminas

Nuolat per
metus

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)

33
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Skyriaus veiksmo pavadinimas
pareigūnų ir verslo atstovų vizitus į
Lietuvą; rengti medžiagą
ministerijos vadovybės
susitikimams.
Rinkti, sisteminti ir teikti
informaciją apie Kazachstano
transporto veiklą ir
reglamentuojančius teisės aktus,
konsultuoti ir teikti siūlymus
Susisiekimo ministerijai ir jai
pavaldžioms institucijoms
Kazachstano institucijose
svarstomais klausimais, krovinių
gabenimo plėtros galimybes,
importo/eksporto tranzito
klausimais, taip pat informaciją
telekomunikacijų klausimais.

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pateiktos ataskaitos,
susisteminta medžiaga (100
proc.).

___________________________________

Atašė
Kazachstane

Nuolat per
metus

Asignavimai
(tūkst. litų)

