PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-787
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2013 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3-308
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

01-08-01-01-01

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus ir užtikrinti ministerijai ir ministerijos reguliavimo srities įmonėms ir
įstaigoms nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą (22 065,9 tūkst.lt)

Eil.
nr.
1

1.

2.

3.

4.

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

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

Iki lapkričio
1 d.

Naudojantis Valstybės biudžeto apskaitos ir atskaitomybės Perduota informacija (100 proc.).
sistemos (toliau – VBAMS) funkcinėmis galimybėmis ir
priemonėmis, perduoti informaciją apie 2014–2016 m. programų
tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus Finansų ministerijai
(toliau – FM).

BVTVD SPS

Iki lapkričio
1 d.

Naudojantis Stebėsenos informacinės sistemos (toliau – SIS) Įvesti 2014–2016 m. strateginio veiklos
funkcinėmis galimybėmis ir priemonėmis, įvesti 2014–2016 m. plano duomenys (1).
strateginio veiklos plano duomenis.

BVTVD SPS

Iki lapkričio
1 d.

BVTVD SPS

Pagal
poreikį ne
dažniau kaip
1 kartą per
ketvirtį

Parengti Susisiekimo ministerijos 2014–2016 m. strateginį Parengtas Susisiekimo ministerijos 2014–
veiklos planą.
2016 m. strateginis veiklos planas (1).

Tikslinti Susisiekimo ministerijos 2013–2015 m. strateginį Patikslintas Susisiekimo ministerijos
veiklos planą.
2013-2015 m. strateginis veiklos planas.

6

2
Eil.
nr.
1

5.

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

Įgyvendinant šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės Parengta ir pateikta Vyriausybės
(toliau – Vyriausybė) programos nuostatas, parengti ir pateikti kanceliarijai ataskaita (1).
ministerijos veiklos rezultatų metines ataskaitas Vyriausybės
kanceliarijai.

BVTVD SPS

Koordinuoti Vyriausybės 2013 m. veiklos prioritetus, parengti ir Parengtos ataskaitas (4).
pateikti išvadas apie pažangą įgyvendinant Vyriausybės 2013 m. Parengtas susisiekimo ministro įsakymas
veiklos prioritetus (pažangos lentelės analizė) Vyriausybės (1).
kanceliarijai.

BVTVD SPS

Planuoti, rengti ir tikslinti 2007–2013 m. ES fondų lėšomis Parengti ir suderinti dokumentai
įgyvendinamų projektų dokumentus (finansavimo sąlygų aprašus, (100 proc.).
veiksmų programų priedus, detalizavimo planus).

BVTVD SPS

8.

Rengti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos transporto, pašto, Parengti ir suderinti dokumentai
elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros strateginius (100 proc.).
planus ir kitus dokumentus, teikti išvadoms ir tikslinti.

BVTVD SPS,
ministerijos padaliniai
pagal kompetenciją

9.

Parengti galutinius 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės
plėtros sričių prioritetus, uždavinius ir priemones.

6.

7.

10. Parengti transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės
visuomenės plėtros sričių ekonominės ir socialinės būklės
apžvalgą.

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

BVTVD SPS,
ministerijos padaliniai
pagal kompetenciją

Parengtos apžvalgos (4).

11. Koordinuoti Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje Parengti susisiekimo ministro įsakymai ir
(toliau – VIP) numatytų 2013 m. transporto, ryšių ir informacinės ataskaitos (100 proc.).
visuomenės plėtros kapitalo investicijų panaudojimą ir jų
paskirstymą pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas,
projektų vykdytojus ir investicijų projektus.

BVTVD SPS,
ministerijos padaliniai
pagal kompetenciją

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

Vasario
mėn.

Ketvirčiui
pasibaigus
per 14 dienų
Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal
poreikį
Iki rugsėjo
1 d.

Per 55 d.
pasibaigus
ataskaitiniam
laikotarpiui
Per metus
pagal poreikį

BVTVD SPS

6

3
Eil.
nr.
1

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

BVTVD SPS

LRV
nutarime
nustatytais
terminais

12. Rengti informaciją apie siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų Parengti siūlymai 2014–2016 VIP projektui
2014–2016 metų programą transporto, ryšių ir informacinės ir suderinti su atrankos komisija (1).
visuomenės plėtros projektus.
Parengta reikalinga informacija ir pateikta
Finansų ministerijai (100 proc.).
13. Parengti ir pateikti Vyriausybei Susisiekimo ministerijos metinę Parengta ataskaita (1)
veiklos ataskaitą.

Iki 2013 m.
BVTVD Biudžeto
programų vertinimo kovo 1 d.
skyrius (toliau – BPVS)

BVTVD BPVS

Programų
vertinimo
plane
numatytais
terminais

BVTVD BPVS

Veiklos ir
gebėjimų
vertinimo
plane
numatytais
terminais

BVTVD BPVS

Funkcijų
peržiūros
plane
numatytais
terminais

17. Parengti pagal valstybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų Parengtos ataskaitos (4).
įstaigų pateiktą informaciją investicinių projektų, finansuojamų
nuosavomis lėšomis, įgyvendinimo ataskaitas.

BVTVD BPVS

Ketvirčiui
pasibaigus
per 20 dienų

18. Analizuoti ir vertinti ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių Parengtos ataskaitos (4).
įstaigų vykdomų programų tarpines ataskaitas ir kitą informaciją,
būtiną ministerijos veiklos sritims reguliuoti, kad būtų pasiekti

BVTVD BPVS

Ketvirčiui
pasibaigus
per 30 dienų

14. Vertinti Susisiekimo ministerijos 2013 m. strateginiame veiklos Parengta vertinimo ataskaita (1).
plane numatytas programas pagal nustatytą metodiką, teikti
informaciją ministerijos vadovybei sprendimams dėl programų
tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo priimti.
15. Atlikti įstaigų prie Susisiekimo ministerijos veiklos ir gebėjimų Parengtos ataskaitos (6).
vertinimą.

16. Atlikti funkcijų peržiūrą pagal patvirtintą Vyriausybei atskaitingų Parengta ataskaita (1)
institucijų funkcijų peržiūros 2013 m. planą.
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4
Eil.
nr.

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

19. Įvertinti įstaigų prie ministerijos ir kitų ūkio subjektų, kurie gauna Įvertinti metiniai veiklos planai (17)
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.

BVTVD BPVS

2013 m.
lapkričio
mėn.

20. Koordinuoti ir stebėti projektus, vykdomus pagal viešojo ir Koordinuota (100 proc.).
privataus sektorių partnerystės principą.

BVTVD BPVS

Pagal
poreikį

21. Vykdyti pavedimus, susijusius su Nacionalinio euro įvedimo Įvykdyta (100 proc.).
plano vykdymu.

BVTVD BPVS

Pagal
poreikį

1

ministerijos strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės.

22. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos projektų, finansuojamų
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimą.

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

BVTVD ES paramos
koordinavimo skyrius
(toliau – ESPKS)

Nuolat per
metus

Patikrintos, suderintos projektų
finansavimo ir administravimo sutartys, jų
pakeitimai
(100 proc.).

ESPKS

Nuolat per
metus

Patikrintos mokėjimo paraiškos (vykdyta
ES ir biudžeto lėšų kontrolė) (100 proc.).

ESPKS

Nuolat per
metus

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.).

ESPKS

Nuolat per
metus

6

5
Eil.
nr.
1

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

ESPKS

Nuolat per
metus

ESPKS

Nuolat per
metus

Parengta informacija audito institucijai,
kuriai reikia parengti valstybinę audito
išvadą ir ataskaitą dėl Veiksmų programų
valdymo ir kontrolės sistemos veikimo
(100 proc.).
23. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos projektų, finansuojamų Pateiktos paraiškos, ataskaitos ir kiti
TEN–T fondo lėšomis, įgyvendinimą.
dokumentai apie TEN–T transporto
sektoriaus projektus Europos Komisijai
(toliau – EK) (100 proc.).
24. Rengti pasiūlymus dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos Parengtos pozicijos dėl naujų TEN-T gairių
transeuropinio
transporto
tinklo
(TEN-T)
politikos, reglamento (100 proc.).
multimodalinio transporto, krovininio transporto logistikos ir kitų
sričių plėtros formavimo.

ESPKS

Per metus
pagal poreikį

ESPKS

Nuolat per
metus

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

Pagal
poreikį per
metus

27. Parengti einamaisiais finansiniais metais numatomų atlikti viešųjų Parengtas ir patvirtintas einamaisiais
pirkimų planą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
finansiniais metais numatomų atlikti
viešųjų pirkimų planas.

VTVVPS

Iki kovo
15 d.

28. Parengti visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai pagal Viešųjų pirkimų tarnybai pateikta visų per

VTVVPS

Iki sausio

25. Organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti projektų, įgyvendinamų
pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto
„Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal
Konvergencijos tikslą, administravimui“ priemones ES
struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir
efektyvus jos funkcionavimas“ ir „Informavimas ir viešinimas“,
veiklas.

Parengti techninės paramos projektų
mokėjimo prašymus (per metus 4
mokėjimo prašymai).
Parengti ir teikti CPVA techninės paramos
projektų faktinių ir planuojamų išmokėti
ES fondų ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų iš valstybės iždo
sąskaitos ataskaitas (12 ataskaitų per
metus).

26. Įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, organizuoti ir Atliktos viešųjų pirkimų procedūros
atlikti ministerijos funkcionavimui užtikrinti reikalingų prekių, (priklausomai nuo ministerijos poreikių ir
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
patvirtinto viešųjų pirkimų plano) (100
proc.).
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Eil.
nr.
1

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

preliminariąsias pirkimo sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, kalendorinius metus atliktų pirkimų, kai
ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės pirkimų pagal preliminariąsias pirkimo sutartis
ataskaitą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per
kalendorinius metus atliktų mažos vertės
pirkimų ataskaita.
29. Įgyvendinti ministerijos, kaip valstybės įmonių savininko teises ir Parengti Vyriausybės nutarimai, ministro
pareigas įgyvendinančios institucijos ir valstybei nuosavybės teise įsakymai, kiti teisės aktų ir dokumentų
priklausančių akcijų valdytojos, funkcijas. Įgyvendinti projektai (100 proc.).
susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių,
akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų valstybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisės aktų nustatyta
tvarka funkcijas.
30. Dalyvauti rengiant Susisiekimo ministerijos 2014–2016 m. Dalyvauta rengiant Susisiekimo
strateginį veiklos planą pagal skyriaus kompetenciją.
ministerijos 2014–2016 m. strateginį
veiklos planą pagal skyriaus kompetenciją
(100 proc.).
31. Tikslinti Susisiekimo ministerijos 2013–2015 m. strateginį Dalyvauta tikslinant Susisiekimo
veiklos planą pagal skyriaus kompetenciją.
ministerijos 2013–2015 m. strateginį
veiklos planą pagal skyriaus kompetenciją
(100 proc.).
32. Sudaryti ir tikslinti Susisiekimo ministerijos 2013 m. vykdomų ir Parengtos ir patikslintos programų sąmatos
administruojamų biudžeto programų sąmatas (įskaitant ir (100 proc.).
VBAMS), rengti ir teikti derinimo pažymas dėl sąmatų keitimo
FM.
33. Parengti Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos planą.
34. Parengti Susisiekimo ministerijos 2013 m. vykdomų
administruojamų biudžeto programų vykdymo ataskaitas.

Parengtas planas.

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

31 d.

VTVVPS

Nuolat per
metus

BVTVD Ekonomikos ir
Iki lapkričio
biudžeto skyrius (toliau
1 d.
– EBS)

BVTVD EBS

Pagal
poreikį per
metus

BVTVD EBS

Pagal
poreikį per
metus

BVTVD EBS

Iki lapkričio
1 d.

BVTVD EBS

Ketvirčiui
pasibaigus
per 30

ir Parengtos ataskaitos (4).

6

7
Eil.
nr.
1

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

kalendorinių dienų
35. Parengti valstybės pagalbos ataskaitą. Taip pat suderinus su Parengta ataskaita (1) ir suderinta bei
Konkurencijos taryba teikti kitą informaciją EK, susijusią su pateikta informacija (100 proc.).
valstybės pagalba.
36. Parengti informaciją apie susisiekimo ministro valdymo sričiai Parengtos ataskaitos (4).
priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir
biudžetinių įstaigų veiklos ir finansinius rodiklius.

37. Pateikti Ūkio ministerijai (koordinuojančiai institucijai) Pateiktos ataskaitos (5).
informaciją apie valstybės valdomų įmonių veiklą pagal valstybės
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo
nuostatas.
38. Pateikti Susisiekimo ministerijos kolegijai išvadas dėl
susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių,
akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų
strateginius veiklos planų ir veiklos ataskaitų.

Išnagrinėti strateginiai veiklos planai (35),
veiklos ataskaitos (35). (susisiekimo
ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės
įmonių skaičius – 17, akcinių bendrovių –
8, viešųjų įstaigų – 2, biudžetinių įstaigų –
8, iš viso – 35).

BVTVD EBS

Iki birželio 1
d. arba pagal
poreikį per
metus

BVTVD EBS

Ketvirčiui
pasibaigus
per 60
kalendorinių dienų

BVTVD EBS

Pagal LRV
nutarimu
nustatytus
terminus
(kas ketvirtį)

BVTVD EBS,
ministerijos padaliniai
pagal kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

BVTVD EBS

Mėnesiui
pasibaigus
per 10
kalendorinių dienų

BVTVD EBS

Iki balandžio
1 d. (LRV

39. Parengti Susisiekimo ministerijos administracijai skirtų valstybės Parengtos ataskaitos (12).
biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas.

40. Parengti informaciją Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Parengta ataskaita (1).
apie susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės

6

8
Eil.
nr.

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

1

įmonių, akcinių bendrovių vadovaujančių darbuotojų darbo
užmokestį.

43. Parengti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės Parengta ataskaita (1).
įmonių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų finansų kontrolės
būklės ataskaitą.

44. Palaikyti tarptautinius ryšius su Lietuvai strategiškai svarbiomis ir
kitomis užsienio valstybėmis, organizuoti seminarus, susitikimus,
konferencijas ir kitus renginius su užsienio valstybių susisiekimo
srities atsakingomis institucijomis.

45. Koordinuoti

atstovavimą

Lietuvos

susisiekimo

Suorganizuoti susitikimai, darbo grupės ir
posėdžiai su Rusijos, Baltarusijos,
Ukrainos, Kazachstano, Kinijos,
Azerbaidžano, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir
kitų šalių atstovais (100 proc.), parengta
medžiaga, pranešimai ministerijos
vadovybei.
sistemos Parengtas ir pateiktas Užsienio reikalų

5

2002 m.
rugpjūčio 23
d. nutarimas
Nr. 1341)

41. Parengti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų Parengtos ataskaitos ir pateiktos Seimo
biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus, darbo užmokesčio ir kitų Audito komitetui (4).
išlaidų ataskaitas ir pateikti Seimo Audito komitetui.

42. Parengti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės Parengtos ataskaitos (4).
įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų vadovų darbo
užmokesčio ataskaitas.

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

BVTVD EBS

Pasibaigus
ketvirčiui
per 45
kalendorines
dienas,
pasibaigus
metams per
60 d.
kalendorinių dienų

BVTVD EBS

Ketvirčiui
pasibaigus
per 60 d.

BVTVD EBS

Iki balandžio
1 d. (LRV
2003 m.
balandžio 14
d. nutarimas
Nr. 470)

Plėtros ir tarptautinių
ryšių departamento
(toliau – PTRD)
Tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius (toliau – TBS)

Pagal
poreikį visus
metus

PTRD TBS

Iki 2013 m.
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Eil.
nr.
1

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

interesams tarptautinėse organizacijose.

ministerijos informacinis sąvadas apie
dalyvavimą susisiekimo ministro valdymo
sričiai priskirtų tarptautinių organizacijų
veikloje (1 vnt.).
46. Koordinuoti tarptautinių sutarčių susisiekimo srityje rengimą, Koordinuotos, inicijuotos, rengtos,
derinimą, pasirašymą ir nutraukimą (100 proc.).
derintos, pakeistos ir ratifikuotos
tarptautinės sutartys (100 proc.).
47. Koordinuoti susitarimo dėl tarptautinio transporto koridoriaus Koordinuota sudarytos Koordinacinės
tarybos veikla, dalyvauta Koordinacinės
Baltijos jūra–Juodoji jūra įgyvendinimą.
tarybos posėdžiuose, bendradarbiauta su
Baltarusija ir Ukraina, Gruzija ir Moldova
siekiant didinti krovinių apimtį kombinuotų
vežimų traukiniu „Vikingas“ (100 proc.).
48. Atstovauti Susisiekimo ministerijai regioniniuose formatuose – Dalyvauta darbo grupių veikloje, stebėtojų
ES Rytų partnerystė, Šiaurės matmens partnerystė transporte ir komiteto ir aukšto lygio pareigūnų
logistikoje (NDPTL) ir ES Baltijos jūros regiono strategija susitikimuose,
pateikti pasiūlymai dėl
(ESBJRS).
infrastruktūros projektų plėtros
(100
proc.).
Surengtas ES Rytų partnerystės transporto
ministrų susitikimas (1 vnt.).
Parengtos ESBJRS transporto prioriteto
įgyvendinimo
ataskaitos
Europos
Komisijai (2), suorganizuota ir dalyvauta
transporto prioriteto Koordinacinės grupės
posėdžiuose (2).
49. Koordinuoti ES teisės aktų įgyvendinimą ir teikti ataskaitas Suteikta informacija Susisiekimo
Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos ministerijos administracijos padaliniams
teisingumo ministerijos.
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

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

gruodžio 30
d.

PTRD TBS ir kiti
Pagal
ministerijos
poreikį visus
administracijos padaliniai
metus
pagal kompetenciją

PTPD TBS

Nuolat

PTRD TBS

Nuolat

PTRD TBS

Nuolat per
metus

PTRD TBS

Nuolat per
metus
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Eil.
nr.
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Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

(100 proc.).
Atliktas ES teisės aktų ir nacionalinių
PTRD TBS, kiti
teisės aktų atitikties įvertinimas (100
ministerijos
proc.).
administracijos padaliniai
pagal kompetenciją

Nuolat per
metus

Notifikuoti ES teisės įgyvendinimo
duomenų bazėje nacionaliniai teisės aktai
(100 proc.).

PTRD TBS

Nuolat per
metus

Konsultuota
Susisiekimo
ministerijos
vadovybė, ministerijos administracijos
padalinių vadovai ir darbuotojai ES teisės
klausimais (100 proc.).

PTRD TBS

Nuolat per
metus

PTRD TBS

Nuolat per
metus

PTRD TBS

Nuolat per
metus

PTRD TBS

Nuolat per
metus

PTRD TBS

Iki 2013 m.
birželio 30
d.

PTRD TBS

Iki 2013 m.
birželio 30
d.

50. Koordinuoti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę Vykdytos LINESIS administratoriaus
sistemą (LINESIS) pagal Susisiekimo ministerijos kompetenciją. Susisiekimo ministerijoje funkcijos
(100 proc.).
Paskirstyta iš LINESIS gautų dokumentų,
koordinuotas pastabų ES teisės aktams
vertinti teikimas (100 proc.).
Koordinuotas Susisiekimo ministerijos
administracijos padalinių ir įstaigų prie
ministerijos darbas LINESIS (pagal
poreikį, 100 proc.).
51. Pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ir pirmininkauti ES Tarybai. Parengta galutinė Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai transporto, elektroninių ryšių,
pašto ir informacinės visuomenės plėtros
srityse programa (1 vnt.).
Parengti ir pateikti Užsienio reikalų
ministerijai galutiniai Lietuvos
pirmininkavimo ES Tarybai metu
svarstytinų klausimų aprašai (1 vnt.).
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Eil.
nr.
1

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)

Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
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Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

PTRD TBS

2013 m.
liepa, 2013
m. lapkritis

PTRD TBS

Kas ketvirtį

52. Dalyvauti diegiant pasienio kontrolės punktuose Transporto
priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės
sieną, elektroninę eilių valdymo ir informacinę sistemą.

Suorganizuoti pirmininkavimo B lygio
renginiai sostinėje pagal Susisiekimo
ministerijos kompetenciją (2).
Pateiktos Lietuvos Respublikos
pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais
tarpinstitucinio veiklos plano vykdymo
ataskaitos (4 vnt.).
Įdiegta sistema tarptautiniame pasienio
kontrolės punkte Kybartuose(1).

53. Rengti transporto rinkos apžvalgas geležinkelių, kelių, vandens ir Parengtos apžvalgos (4).
oro transporto srityse.
54. 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.
55. Koordinuoti Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos viešųjų
logistikos centrų steigimo projektų įgyvendinimą.

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

Pasirašytos Vilniaus ir Kauno viešųjų
logistikos centrų steigimo projektų rangos
darbų sutartys (2).
Parinkta Klaipėdos viešojo logistikos
centro steigimo vieta ir pradėti rengti
teritorijų planavimo dokumentai (1).
56. Parengti Nacionalinę susisiekimo sistemos plėtros programą ir Parengtas ir pateiktas programos projektas
pateikti Vyriausybei.
(1).
57. Koordinuoti intelektinių transporto sistemų (ITS) ir paslaugų Dalyvauta e.bilieto darbo grupės veikloje ir
plėtros politikos formavimą.
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.).

PTRD Tranzito ir
IV ketvirtis
logistikos skyrius (toliau
 TLS)
PTPD TLS
Pagal
poreikį per
metus
PTPD TLS
Pagal
poreikį per
metus
PTPD TLS

IV ketvirtis

PTRD Plėtros ir
inovacijų skyrius (toliau
– PIS)

III ketv.

PTRD PIS

Per metus
pagal poreikį
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Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

PTRD PIS

IV ketv.

PTRD PIS

III–IV ketv.

PTRD PIS

Per metus
pagal poreikį

PTRD PIS

Per metus
pagal poreikį

PTRD PIS

Per metus
pagal poreikį

PTRD PIS

Per metus
pagal poreikį

Vandens ir geležinkelių
transporto politikos
departamentas (toliau –
VGTPD) Vandens
transporto skyrius
(toliau – VTS)

2013 m. III
ketv.

VGTPD VTS

2013 m. IV
ketv.

1

58. Koordinuoti elektromobilių transporto plėtros strategijos rengimą
ir kartu su Energetikos ministerija parengti elektromobilių
įkrovimo stočių plėtros planą.
59. Organizuoti studentų darbų transporto tematika konkursą.
60. Rengti informaciją ir dalyvauti renginiuose apie transporto
naujoves, ekologišką vairavimą, darnų judumą (įskaitant dviračių
transportą).
61. Dalyvauti/bendradarbiauti įgyvendinant transporto srities
mokslinių tyrimų projektus, dalyvauti rengiant transporto tyrimų
programas.
62. Derinti dokumentus dėl 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 techninės bei
naudojimo priežiūros normatyvinių statinio paskirties ir
susisiekimo komunikacijų mechaninio atsparumo ir pastovumo
bei transporto saugos.
63. Organizuoti ir koordinuoti
tiriamuosius darbus (studijas).

ministerijos

Parengtas strategijos projektas ir planas (2).

Surengtas konkursas (1).
Organizuota/dalyvauta darbo grupių
veikloje, seminaruose (3–4).
Organizuota/dalyvauta darbo grupių
veikloje, seminaruose (3–4).
Suderinti arba suderinti po patikslinimo ir
parengti dokumentai (100 proc.).

užsakomuosius Parengtos studijos (2–3).

64. Parengti teisės aktų, reikalingų Tarptautinės darbo organizacijos
2006 m. Konvencijai dėl darbo jūrų laivyboje įgyvendinti.

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

Parengta ne mažiau kaip 2 įstatymų ir ne
mažiau kaip 4 įsakymų projektai.

Parengtas projektas.
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Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

VGTPD VTS

2013 m. IV
ketv.

66. Parengti teisės aktų, reikalingų Lietuvos Respublikos saugios
laivybos įstatymo pakeitimo įstatymui įgyvendinti (nauja
įstatymo redakcija), projektus.

Parengtų teisės aktų projektų skaičius (5).

67. Parengti teisės aktų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos Parengtų teisės aktų projektų skaičius (10).
geležinkelių transporto kodekso pakeitimus, projektus.
68. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Parengtų teisės aktų projektų skaičius (1).
„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo
20 d. įsakymo Nr. 297 „Dėl Techninio geležinkelių naudojimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

VGTPD Geležinkelių
transporto skyrius
(toliau – GTS)

VGTPD GTS

69. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Parengtų teisės aktų projektų skaičius (1).
„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 452 „Dėl Geležinkelių eismo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

VGTPD GTS

70. Parengti pozicijas dėl Ketvirtojo Europos Sąjungos teisės aktų Parengtų pozicijų skaičius (10).
paketo projektų.

VGTPD GTS

2013 m. IV
ketvirtis
2013 m. IV
ketvirtis

2013 m. IV
ketvirtis

2013 m. II–
IV ketvirtis

71. Atlikti transporto sektoriaus valstybinės reikšmės objektų
atitikties Europos ypatingos svarbos infrastruktūros transporto
sektoriaus kriterijams vertinimo peržiūrą.

Parengtas dokumentas (1).

72. Parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
mobilizacijos plano projektą.

Parengtų teisės aktų projektų skaičius (1).

VGTPD AESPS

2013 m. IV
ketv.

73. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d.
nutarimo Nr. 337 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių
keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo projektą ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 84
„Dėl pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių keliais Lietuvos
Respublikoje“ pakeitimo projektą.

Parengtų teisės aktų projektų skaičius (2).

VGTPD AESPS

2013 m. I, II
ketv.

VGTPD
Iki spalio 30
d.
Aplinkosaugos ir
ekstremaliųjų situacijų
prevencijos skyrius
(toliau – AESPS)
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2

3

4

5

VGTPD AESPS

2013 m. IV
ketv.

74. Parengti triukšmo valdymo teisės aktų pakeitimus, reikalingus oro Parengtas projektas.
uostų sanitarinėms zonoms įteisinti.

75. Koordinuoti ir užtikrinti sukurto Baltijos funkcinio oro erdvės Pasirašyta oro eismo paslaugų delegavimo
Kelių transporto ir
bloko (angl. FAB) veikimą.
sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir
civilinės aviacijos
Lenkijos Respublikos (1).
politikos departamento
(toliau – KTCAPD)
Civilinės aviacijos
skyrius
(toliau – CAS)

Per metus

76. Pritraukti naujų tiesioginių skrydžių į Lietuvos tarptautinius oro Papildomos skrydžių kryptys (3), padidėjęs
uostus įgyvendinant reikalingas priemones šiam tikslui pasiekti. skrydžių skaičius (apie 5 proc.), padidėjęs
keleivių skaičius (apie 10 proc.).

KTCAPD CAS

Per metus

77. Užtikrinti, kad būtų įrengta labai svarbių asmenų salė Įrengta tarptautinio Vilniaus oro uosto
tarptautiniame Vilniaus oro uoste Lietuvos pirmininkavimo labai svarbių asmenų salė (1).
Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. laikotarpiui.

KTCAPD CAS

2013 m. II
ketv.

78. Įgyvendinti reikalingas priemones oro uostų infrastruktūrai Rekonstruota oro uostų infrastruktūra
rekonstruoti.
(rekonstruotas tarptautinio Vilniaus oro
uosto terminalas (galerijos) užtikrinant
aukštus orlaivių ir keleivių saugos,
saugumo ir aptarnavimo standartus;
rekonstruota Vilniaus oro uosto perimetro
tvora; įgyvendintas projekto „Tarptautinio
Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių
riedėjimo takas su peronu – statybos
darbai“ I etapas“).

KTCAPD CAS

Per metus

KTCAPD Saugaus
eismo skyrius
(toliau – SES)

Per metus

KTCAPD SES

Per metus

79. Įgyvendinti Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 m.
programos tarpinstitucinio 2013–2015 m. veiklos plano
priemones.

Įgyvendintos priemonės (1).

80. Parengti rekomendacijas savivaldybėms dėl inžinerinių eismo

Pateiktos rekomendacijos (pagal poreikį).
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2

3

4

5

KTCAPD SES

Per metus

saugą gerinančių priemonių įgyvendinimo.
81. Teikti pasiūlymus Valstybinei eismo saugumo komisijai dėl
saugaus eismo gerinimo.

Pateikti pasiūlymai (pagal poreikį).

82. Koordinuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimą.

Koordinuoti Kelių priežiūros ir plėtros
programos sąmatos rengimo projektą,
programos tikslinių ir rezervo lėšų
paskirstymą (100 proc.).

83. Tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą.

Apmokėti mokėjimo paraiškas Valstybės
biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje
(VBAMS) (100 proc.).
Apskaityti ministerijos vykdomų programų
pinigines lėšas (100 proc.).
Sudaryti ministerijos (kartu su programų
vykdytojais) valstybės biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų)
mėnesio ataskaitų (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).
84. Kontroliuoti, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant Bus užtikrinta ministerijos biudžeto
patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus.
asignavimų sąmatų vykdymo operacijų
apskaita ir kontrolė (100 proc.).
85. Atlikti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų Vykdyta kontrolė, ar ūkinių operacijų
naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų dokumentai yra tinkamai parengti ir/ar
įforminimo kontrolę.
ūkinės operacijos yra teisėtos (100proc.).

Per metus
KTCAPD Kelių
transporto skyrius
(toliau – KTS)
Buhalterinės apskaitos
skyrius (toliau – BAS)

Nuolat

BAS

Nuolat

BAS

Mėnesiui
pasibaigus
per 6 darbo
dienas

BAS

FM
nustatytais
terminais

BAS

FM
nustatytais
terminais

BAS

Nuolat

BAS

Nuolat
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2

3

4

1

86. Konsoliduoti
atskaitomybę.

pavaldžių

biudžetinių

įstaigų

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

87. Koordinuoti projektus, finansuojamus
struktūrinės paramos lėšomis.

2007–2013

m.

ES 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.).
88. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių Parengti ir patvirtinti ne mažiau negu 2
valdymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai.

89.

90.

91.
92.

BAS

BAS

BAS

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

FM
nustatytais
terminais
FM
nustatytais
terminais
FM
nustatytais
terminais

BAS

Nuolat

BAS

Nuolat

Informacinės
visuomenės politikos
departamento (toliau –
IVPD) Informacinės
visuomenės plėtros
skyrius (toliau – IVPS)
Koordinuoti valstybės informacinių išteklių valdymą
Pasiūlymų,
pateiktų
Valstybės
IVPD
informacinių išteklių valdymo tarybai,
IVPS
skaičius (ne mažiau nei 2).
Koordinuoti Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų Parengta ataskaita (1).
IVPD IVPS
programos įgyvendinimą.
Elektroninių ryšių
skyrius (toliau – ERS)
Koordinuoti Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009– Parengta ataskaita (1).
IVPD IVPS
2013 m. programos įgyvendinimą.
Koordinuoti elektroninio parašo naudojimo valstybės politikos Dalyvauta teikiant pasiūlymus reglamentui
IVPD IVPS

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I ketv.
IV ketv.
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Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

IVPD IVPS

I–IV ketv.

IVPD IVPS ir ERS

IV ketv.

Pateiktų pasiūlymų skaičius (ne mažiau
kaip 1 pasiūlymas).

IVPD IVPS ir ERS

I-III ketv.

Įgyvendintos priemonės (ne mažiau kaip 1
iš 5).

IVPD ERS

IV ketv.

IVPD
Pašto skyrius (toliau –
PS), IVPS ir ERS
IVPD ERS

IV ketv.

IVPD ERS

IV ketv.

IVPD ERS ir IVPS

I–IV ketv.

IVPD PS

I–IV ketv.

įgyvendinimą, dalyvauti ir teikti siūlymus svarstant pasiūlymą
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje.

dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių
operacijų
patikimumo
užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje ir nacionaliniams
teisės aktams (ne mažiau kaip 1
pasiūlymas).
93. Dalyvauti Europos komisijos Telekomunikacijų tinklų, turinio ir Dalyvauta posėdžiuose (100 proc.)
technologijų generalinio direktorato (DG CONNECT)
posėdžiuose atstovaujant Lietuvos pozicijai.
94. Dalyvauti organizuojant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai Kartu su Užsienio reikalų ministerija ir
ministerijos Plėtros
ir
metu renginį  ICT 2013 (2013 m. lapkričio 6-8 d.), skirtą aptarti Susisiekimo
tarptautinių
ryšių
departamento
ES
pramonės
konkurencingumo
augimo
galimybėms,
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriumi
panaudojant mokslą ir technologijas,aptarti.
suorganizuotas renginys (1).
95. Dalyvauti pasitarimuose ir teikti siūlymus svarstant ir priimant
reglamentus dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės
(Connecting Europe Facility, CEF) telekomunikacijų dalies ir
Telekomunikacijų tinklų gairių.
96. Įgyvendinti LRV patvirtintas Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos
priemones.
97. Dalyvauti įgyvendinant projektą „Elektroninių pranešimų ir
elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims
pristatymo sistemos sukūrimas“.
98. Dalyvauti įgyvendinant projektą „RAIN-2“.

Dalyvauta
proc.).

įgyvendinant

projektą

(100

Dalyvauta įgyvendinant projektą (100
proc.).
99. Parengti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo techninės Parengti
teisės
aktų
projektai
veiklos pagrindinių sričių reglamentų projektus.
(ne mažiau kaip 1).
100. Dalyvauti susisiekimo ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. Dalyvauta (100 proc.).
3-39 sudarytos pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui Europos
Sąjungos Tarybai koordinacinės darbo grupės posėdžiuose
svarstant IVP klausimus.
101. Parengti Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinamuosius Parengta ir patvirtinta ne mažiau nei
teisės aktų projektus.
3 įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai

IV ketv.
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2

3

4

5

IVPD PS

I–IV ketv.

102. Dalyvauti tarptautinių pašto organizacijų veikloje (UPU,
Dalyvauta (100 proc.).
CEPT/CERP).
103. Registruoti ministerijoje gaunamus dokumentus, asmenų Registruoti gaunami, siunčiami ir vidaus
prašymus, skundus ir paklausimus, siunčiamus ir vidaus dokumentai (100 proc.).
dokumentus.
104. Administruoti įslaptintą dokumentaciją.
Registruoti įslaptinti dokumentai (įskaitant
dokumentus, gautus iš ES ir NATO
atstovybių) (100 proc.).
105. Administruoti ministerijos kompiuterių ir kompiuterių tinklo Administruota (100 proc.).
techninę ir programinę įrangą.
106. Administruoti informacines sistemas ir šių sistemų naudotojus.
Administruota (100 proc.).
107. Tirti Lietuvos Respublikos teritorijoje įvykusias orlaivių avarijas
ir pavojingus incidentus, geležinkelių transporto katastrofas,
geležinkelių transporto eismo įvykius ir riktus, jūrų laivų avarijas
ir incidentus. Dalyvauti tiriant Lietuvos civilinių orlaivių registre
esančių orlaivių avarijas, įvykusias kitose šalyse.

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

Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal
poreikį

Ištirti visas orlaivių avarijas ir pavojingus
incidentus, geležinkelių transporto eismo Transporto avarijų ir
Nuolat pagal
įvykius ir riktus, jūrų laivų avarijas ir
incidentų tyrimo
poreikį
incidentus (100 proc.).
skyrius (toliau – TAITS)

108. Patvirtinti naujus Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų Patvirtinti nuostatai (2).
klasifikavimo, tyrimo ir pranešimų nuostatus ir Jūrų laivų avarijų
ir incidentų saugumo tyrimų nuostatus.

TAITS

Iki 2013-0401

TAITS

Iki 2013-0701

110. Dalyvauti Europos civilinės aviacijos, jūrų ir geležinkelių Dalyvauta organizacijų posėdžiuose (100
transporto avarijų ir incidentų tyrimo organizacijų veikloje.
proc.).

TAITS

Nuolat per
2013 m.

111. Parengti ir paskelbti katastrofų tyrimo vadovo 2012 m. metinę Parengta ir paskelbta ataskaita.
ataskaitą.

TAITS

2013-09-30

TAITS

Iki 2013 m.
pabaigos

109. Paruošti ir viešai publikuoti 2012 m. Lietuvos aviacijos įvykių ir
Lietuvos jūrų laivų įvykių apžvalgas ir analizes.

112. Pradėti diegti kokybės valdymo sistemą Transporto avarijų ir
incidentų tyrimo skyriuje.

Paruoštos ir paskelbtos analizės (2).

Paruoštas kokybės valdymo sistemos
diegimo veiksmų planas ir pradėtas diegti
skyriuje.
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5

TAITS

Iki 2013 m.
pabaigos

113. Paruošti ir patvirtinti Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo Paruoštas ir patvirtintas vadovas.
tyrimų vadovą.
114. Rengti ir tvarkyti dokumentus personalo klausimais.

Rengti ir tvarkyti dokumentai (100 proc.).

115. Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo
kursus.

Kvalifikacijos kėlimui skirtų asignavimų
panaudojimas (min. 60 %).

116. Organizuoti ministerijos valstybės tarnautojų ir jai pavaldžių
institucijų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą.

Mokymuose dalyvavusių ministerijos
darbuotojų skaičius (min. 80 darbuotojų).
Organizuoti kasmetinį, neeilinį vertinimą
(100 proc.).

Personalo
Nuolat pagal
administravimo skyrius
poreikį
(toliau – PAS)
PAS
PAS

PAS

117. Organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, priėmimo konkursus.

Suorganizuoti konkursai dėl priėmimo į
darbą (100 proc.).

118. Atlikti ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų Atlikti vidaus auditai (22).
juridinių asmenų vidaus auditus.

Nuolat pagal
poreikį
Nuolat pagal
poreikį
Kasmetinį
vertinimą iki
sausio 20 d.,
neeilinį per
metus pagal
poreikį.

PAS

Nuolat pagal
poreikį

Vidaus audito skyrius

Per metus

119. Atlikti darbus, susijusius su tinkamu darbo sąlygų sukūrimu ir Tinkamai panaudoti ministerijos 2013 m.
ministerijos, kaip įstaigos, funkcionavimo užtikrinimu.
asignavimai trumpalaikiam ir ilgalaikiam
Nuolat pagal
Ūkio skyrius
turtui įsigyti ir ilgalaikiam turtui
poreikį
remontuoti.
120. Nuolat informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie Susisiekimo Paskelbta ne mažiau kaip 150 pranešimų
ministerijos ir transporto sektoriaus svarbiausius įvykius ir spaudai, inicijuota ir parengta ne mažiau
darbus.
kaip 10 straipsnių nacionalinei ir regioninei
spaudai, ne mažiau kaip 10 informacinių
radijo reportažų parengimas nacionalinei ir Komunikacijos skyrius Per metus
regioninėms radijo stotims. Atliktas
visuomenės nuomonės tyrimas apie
ministerijos veiklą, vykdomus projektus
(1).
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Administracinio padalinio veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-01-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

121. Rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų,
Parengti ir peržiūrėti teisės aktų projektai
susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus ir atlikti atitinka galiojančius teisės aktus (100
parengtų projektų teisines ekspertizes.
proc.).
122. Konsultuoti Susisiekimo ministerijos darbuotojus teisiniais Konsultuota teisiniais klausimais (100
klausimais, nagrinėti teisinius asmenų prašymus, konsultuoti proc.).
vadovybę ir darbuotojus dėl įmonių (įstaigų) valdymo,
reorganizavimo ar pertvarkymo.

Teisės skyrius (toliau –
TS)

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
5

Nuolat pagal
poreikį

TS

Nuolat pagal
poreikį

TS

Nuolat pagal
teismo
pateiktus
šaukimus

124. Koordinuoti transporto ir informacinių technologijų verslo ir Parengta mokslinių tyrimų ir technologijų
mokslo bendradarbiavimą, rengiant
mokslinių tyrimų ir plėtros programos gairės (1).
technologijų plėtros Susisiekimo ministerijos kuruojamuose
srityse programą.

Susisiekimo ministerijos
vyriausioji patarėja
Lina Domarkienė ir
PTRD PIS

I-III ketv.

125. Koordinuoti
demonstracinių
projektų,
infrastruktūros plėtrai, įgyvendinimą.

Susisiekimo ministerijos
vyriausioji patarėja
Lina Domarkienė,
PTRD PIS, KTCAPD
SES ir KTCAPD KTS

Per metus

126. Atsižvelgiant į atliktą studiją „Lietuvos orbitinių išteklių Pateiktas siūlymas.
efektyvaus panaudojimo gairės“ bus suformuoti siūlymai dėl
galimybių efektyviai panaudoti šalies orbitinį resursą.

Susisiekimo ministerijos
vyriausioji patarėja
Lina Domarkienė

II ketv.

127. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu pirmininkauti Atlikta (100 proc.).
kompetencijos sričiai priskirtoms ES Tarybos darbo grupėms,
rengti jų posėdžių darbotvarkes, vykdyti kitas pirmininkavimo
joms funkcijas.

Susisiekimo ministerijos
specialieji atašė ES
(tik M. Zobiela, V.
Nekrašaitė, J. Skritaitė,
G. Mažeika)

2013 m. II
pusmetis

123. Atstovauti Susisiekimo ministerijos interesams teismuose ir Atstovauta teismuose, kitose valstybės
kitose valstybės institucijose.
institucijose (100 proc.).

skirtų

dviračių Įgyvendintas projektas.
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kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

2

3

4

5

BVTVD, PRTD,
VGTPD, KTCAPD,
IVPD

Pagal
poreikį per
metus

128. Koordinuoti susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų
valstybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą ir
kontroliuoti biudžetinių įstaigų veiklą.

Koordinuota ir kontroliuota (100 proc.).

129. Rengti Vyriausybės nutarimų projektus, susisiekimo ministro
įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius transporto,
elektroninių ryšių, pašto ir informacinės visuomenės plėtros
sektoriaus veiklą, derinti su suinteresuotomis institucijomis ir
žinybomis.

Parengti ir suderinti su suinteresuotomis
institucijomis ir žinybomis Vyriausybės
Visi ministerijos
nutarimai, susisiekimo ministro įsakymai ir administracijos padaliniai
kiti teisės aktai, reglamentuojantys
pagal kompetenciją
transporto sektoriaus veiklą (100 proc.).

Pagal
poreikį per
metus

130. Dalyvauti sprendžiant bendras problemas su valstybės ir Dalyvauta sprendžiant bendras problemas
savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
su valstybės ir savivaldybių institucijomis,
įstaigomis ir organizacijomis pagal
skyriaus kompetenciją (100 proc.).

Visi ministerijos
administracijos padaliniai
pagal kompetenciją

Nuolat per
metus

131. Dalyvauti darbo grupėse, komisijose, komitetuose ir kitose Dalyvauta (100 proc.).
veiklose, susijusiose su transporto, elektroninių ryšių, pašto ir
informacinės visuomenės plėtros tematika.

Visi ministerijos
administracijos padaliniai
pagal kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

132. Formuoti transporto, elektroninių ryšių, pašto ir informacinės Dalyvauta (100 proc.).
visuomenės plėtros politiką.

Visi ministerijos
administracijos padaliniai
pagal kompetenciją

Nuolat per
metus

Visi ministerijos
administracijos padaliniai
pagal kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

Visi ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

133. Teikti informaciją susisiekimo ministrui ir ministerijos
vadovybei, informuoti visuomenę aktualiais transporto,
elektroninių ryšių, pašto ir informacinės visuomenės plėtros
klausimais.

Teikta informacija (100 proc.).

134. Nagrinėti skundus, prašymus, paklausimus, rengti atsakymų
projektus.

Išnagrinėti skundai, prašymai, paklausimai
ir parengti atsakymų projektai (100 proc.).

135. Atstovauti valstybės interesams, įgyvendinant jai nuosavybės Dalyvauta valdymo organuose, į kuriuos
teise priklausančių akcijų ar kitu pagrindu suteikiamas teises paskirti ministerijos darbuotojai (100
akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, valstybės įmonių proc.).

Ministerijos darbuotojai,
kurie paskirti į valdymo
organus

Nuolat per
metus
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AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
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5

ir viešųjų įstaigų valdymo organuose.
136. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę susisiekimo ministrui Laiku parengtos ir pateiktos išvados (2).
pavestose valdymo srityse, rengti išvadas Specialiųjų tyrimų
tarnybai, vykdyti Nacionalinę ir šakinę kovos su korupcija kovos
su korupcija programas.

Iki spalio
TS, ministerijos
1 d.,
administracijos padaliniai
iki sausio 31
pagal kompetenciją
d.

137. Vyriausybei ir Ūkio ministerijai teikti pasiūlymus dėl verslo Parengti ir pateikti pasiūlymai (100 proc.).
aplinkos gerinimo, verslo veiklos sąlygų palengvinimo ir
administracinės naštos mažinimo.

TS, ministerijos
administracijos padaliniai
pagal kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

138. Rengti naujus ir įgyvendinti priimtus ES teisės aktus transporto Parengti teisės aktų pakeitimų projektai
srityje, tobulinti nacionalinę teisinę sistemą.
(100 proc.).

Visi ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

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

Visi ministerijos
administracijos
padaliniai pagal
kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

Visi ministerijos
administracijos
struktūriniai padaliniai
pagal kompetenciją

Pagal
poreikį per
metus

140. Rengti pozicijas dėl ES institucijose svarstomų teisės aktų Parengtos pozicijos (100 proc.).
projektų.
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01-08-01-02-01

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 (2 277,1 tūkst. Lt)

Eil.
nr.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-02-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

1

2

3

141. Dalyvauti ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto Dalyvauta posėdžiuose (80–100) ir
ir Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos parengtos ataskaitos (savaitinės (40) ir
posėdžiuose bei parengti posėdžių ataskaitas.
metinė (1).

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
4

Susisiekimo ministerijos
Per metus
specialieji atašė ES
pagal poreikį
(toliau – atašė ES)

142. Organizuoti susitikimus su Europos Komisijos, Europos Dalyvauta (100 proc.).
Parlamento, kitų ES institucijų ir organizacijų atstovais, dalyvauti
jų organizuojamuose susitikimuose pristatant Lietuvos
Respublikos poziciją, siūlymus ar informaciją aktualiais
klausimais. Taip pat plėtoti ryšius ir dalyvauti susitikimuose su
ES valstybių ir Europos asocijuotų organizacijų atstovais
svarstant aktualius transporto politikos ir informacinės
visuomenės politikos sričių klausimus.

Atašė ES

Nuolat per
metus

143. Dalyvauti susitikimuose su Europos Komisijos ir Europos Parengtas Lietuvos pirmininkavimo ES
Parlamento atstovais, Europos Tarybos generaliniu sekretoriatu Tarybai programos projektas (1).
siekiant derinti, formuoti ir tobulinti Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai programą.

Atašė ES

Nuolat per
metus

144. Konsultuoti Susisiekimo ministerijos administracijos padalinius ir Konsultuota (100 proc.).
susisiekimo ministro veiklos sritims priskirtas įstaigas, įmones ir
akcines bendroves aktualiais ES institucijose svarstomais
klausimais, taip pat Lietuvos institucijoms ar įmonėms aktualiais
ar probleminiais susisiekimo srities klausimais.

Atašė ES

Per metus
pagal poreikį

145. Siekti, kad Lietuvos siūlymai ar pozicijos nuostatos dėl svarstomų Atlikta (100 proc.).
teisės aktų būtų įtrauktos į Tarybos poziciją, arba modifikuoti
taip, kad atitiktų Lietuvos interesus.

Atašė ES

Per metus
pagal poreikį
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2
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4

146. Planuoti, organizuoti:
Atlikta (100 proc.).
a) susisiekimo ministro, ministerijos vadovybės ir kitų darbuotojų
dvišalius ir daugiašalius susitikimus su ES Tarybos generalinio
sekretoriato, 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 vadovybės dalyvavimą
Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiuose.

Atašė ES

Per metus
pagal poreikį

147. Teikti Susisiekimo ministerijos vadovybei, administracijos Pateikta informacija
padalinių vadovams ir darbuotojams informaciją apie Europos (100 proc.).
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.

Atašė ES

Nuolat per
metus

148. Organizuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro (arba
viceministro) vizitą į tarptautinę konferenciją ir parodą
„Transrussia 2013“.

Skaitytas ministro (ar viceministro)
pranešimas (reprezentuojantis Lietuvos
transporto sektorių) plenarinėje renginio
sesijoje.

149. Pateikti informaciją ministerijos vadovybei dėl IX Lietuvos ir
Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdyje svarstomų
klausimų (transporto dalies).

Dalyvauta dvišalėse derybose, pasirašytas
tarpvyriausybinės komisijos posėdžio
protokolas (1).

150. Analizuoti Rusijos transporto sektoriaus teisės aktus,
svarbią/aktualią informaciją žiniasklaidoje.

Teiktos savaitinės Rusijos transporto
sektoriaus žiniasklaidos apžvalgos
(informuota apie naujus svarbius teisės
aktus RF transporto sektoriuje).

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

Atašė Rusijoje

5

25
Eil.
nr.

Įstaigos veiksmo pavadinimas
(Priemonės kodas 01-08-01-02-01)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi vykdytojai

1

2

3

151. Plėtoti ryšius su Kinijos transporto institucijomis ir verslo Dalyvauta „Saulė“ traukinio pristatymuose,
struktūromis, skatinti Lietuvos transporto projektus Rytų–Vakarų kitų transporto sričių pristatymuose verslui
kryptimi, organizuoti susitikimus ir pristatymus.
ir valstybinėms institucijoms. Dalyvauta
Šanchajaus transporto parodoje, Pekine
vykusioje parodoje „Modernieji
geležinkeliai“, aplankyti Čingdao,
Lianyungang ir Šanchajaus uostai.

Transporto atašė
Kinijos Liaudies
Respublikoje
(toliau – atašė Kinijoje)

152. Organizuoti susitikimus su Kinijos transporto ministerija, Kinijos Parengtas ir pasirašytas bendradarbiavimo
geležinkelių ministerija ir jai pavaldžiomis įstaigomis.
memorandumas tarp Kinijos geležinkelių
ministerijos ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos.

Atašė Kinijoje

153. Dalyvauti ES atstovybių Kinijoje transporto atstovų komiteto Dalyvauta posėdžiuose ir parengtos
posėdžiuose.
ataskaitos (100 proc.).

Atašė Kinijoje

AsignaviĮvykdymo
mai (tūkst.
terminas
litų)
4

5

