PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-283
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr.3-63
redakcija)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai

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

2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. 67 proc. viešųjų
pirkimų atliekama Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės
sistemos
elektroninėmis
priemonėmis.

2016 m. gruodžio 31 d.

2016 m. 70 proc. viešųjų
pirkimų atliekama Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės
sistemos
elektroninėmis
priemonėmis.

2. Atlikti vykdytų centralizuotų viešųjų
Susisiekimo
ministerijos
pirkimų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl jų Biudžeto ir valstybės turto
skatinimo.
valdymo
departamento
Valstybės turto valdymo ir
viešųjų
pirkimų
skyrius,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

2015 m. gruodžio 31 d.

Atlikta analizė ir pateikti
pasiūlymai dėl centralizuotų
viešųjų pirkimų skatinimo.
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3. Siekiant užtikrinti įstaigų prie ministerijos
Susisiekimo
ministerijos
ir viešųjų įstaigų viešųjų pirkimų organizavimo Biudžeto ir valstybės turto
ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę, valdymo departamentas
reglamentuoti Susisiekimo ministerijos atstovų
(pirkimo objekto žinovų) dalyvavimą įstaigų
prie ministerijos ir viešųjų įstaigų vykdomoje
viešųjų pirkimų (įskaitant ir finansuojamus ES
lėšomis pirkimus) komisijų veikloje.

2015 m. gruodžio 31 d.

Reglamentuotas Susisiekimo
ministerijos atstovų (pirkimo
objekto žinovų) dalyvavimas
įstaigų prie ministerijos, viešųjų
įstaigų
vykdomoje
viešųjų
pirkimų komisijų veikloje.

4. Tobulinti Susisiekimo ministerijos, įstaigų
Susisiekimo
ministerijos
prie ministerijos, viešųjų įstaigų viešųjų pirkimų Biudžeto ir valstybės turto
organizavimo tvarką siekiant viešųjų pirkimų valdymo
departamentas,
skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo.
įstaigos
prie ministerijos,
viešosios įstaigos
5. Stiprinti valstybės įmonių, prižiūrinčių
Lietuvos automobilių kelių
valstybinės reikšmės kelius, priežiūrą viešųjų direkcija prie Susisiekimo
pirkimų srityje ir efektyvinti viešuosius ministerijos
pirkimus.

2015 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėti, išanalizuoti ir
prireikus patobulinti teisės aktai,
reglamentuojantys
viešųjų
pirkimų procedūras.

6. Siekiant užtikrinti geresnį valdymą ir
Susisiekimo
ministerijos
tinkamą naujai pradėjusių dirbti darbuotojų Personalo
administravimo
įsitraukimą į įstaigos darbą, geresnį funkcijų skyrius
atlikimą, parengti ir patvirtinti įstaigos
darbuotojų adaptacijos aprašus.

2016 m. birželio 30 d.

Patvirtinti
darbuotojų
adaptacijos aprašai, užtikrintas
geresnis įstaigų valdymas.

7. Parengti ir pateikti susisiekimo ministrui
Susisiekimo
ministerijos
tvirtinti Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, Informacinių
sistemų
ir
skundų nagrinėjimo Susisiekimo ministerijoje dokumentų valdymo skyrius,
tvarkos aprašą.
Teisės skyrius

2016 m. birželio 30 d.

Parengtas ir patvirtintas
Asmenų aptarnavimo ir jų
prašymų, skundų nagrinėjimo
Susisiekimo
ministerijoje
tvarkos aprašas, užtikrintas
geresnis įstaigos valdymas.
Pavirtintas
Susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo
komisijos
ir

8. Parengti Susisiekimo ministerijos kovos su
Susisiekimo
korupcija
koordinavimo
komisijos
ir Teisės skyrius
Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos

ministerijos

2016 m. gruodžio 31 d.
2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. liepos 30 d.

Užtikrintas
teisės
aktų
viešųjų
pirkimų
srityje
laikymasis, efektyvesni viešieji
pirkimai.
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komisijos darbo reglamentą (-us) ir pateikti
tvirtinti susisiekimo ministrui.

9. Peržiūrėti įstaigos valdomą nekilnojamąjį
turtą ir dėl teikti pasiūlymus nereikalingo
nekilnojamojo turto efektyvaus panaudojimo,
jeigu jis nereikalingas valstybės funkcijoms
įgyvendinti.
10. Peržiūrėti įstaigos valdomą kilnojamąjį
Susi
turtą ir pateikti pasiūlymus dėl efektyvesnio jo
naudojimo.

11. Išanalizuoti kokybės vadybos sistemos
modelių diegimo Susisiekimo ministerijoje,
įstaigose prie ministerijos ir viešosiose įstaigose
galimybes.
12. Peržiūrėti ir prireikus patobulinti vidaus
tvarką įstaigoje reglamentuojančius teisės aktus
(darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles,
tarnybinių automobilių naudojimo taisykles,
komandiruočių tvarkos, mokymo, apskaitos,
finansų kontrolės, programų vykdymo ir
kontrolės,
ryšio,
informacinių
sistemų,
reprezentacinių lėšų ir kt.).

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamentas, Ūkio
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos
Susisiekimo ministerijos
Ūkio skyrius, Informacinių
sistemų
ir
dokumentų
valdymo skyrius, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos
Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamentas
Susisiekimo ministerijos
Personalo
administravimo
skyrius,
Teisės
skyrius,
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo
departamentas,
Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamentas, Ūkio skyrius,
Buhalterinės
apskaitos
skyrius, Informacinių sistemų
ir
dokumentų
valdymo
skyrius, Komunikacijos ir

2015 m. spalio 31 d.
2016 m. spalio 31 d.

2015 m. spalio 31 d.
2016 m. spalio 31 d.

Susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos
komisijos darbo reglamentas
(-ai).
Išsamiai
ir
aiškiai
reglamentuotos
komisijų
funkcijos,
pareigos
ir
atsakomybė.
Peržiūrėtas įstaigos valdomas
nekilnojamasis turtas ir pateikti
pasiūlymai dėl nereikalingo
nekilnojamojo
turto
efektyvesnio panaudojimo.
Peržiūrėtas įstaigos valdomas
kilnojamasis turtas ir pateikti
pasiūlymai dėl efektyvesnio jo
panaudojimo.

2016 m. rugsėjo 30 d.

Atlikta kokybės vadybos
sistemos
modelių
diegimo
analizė ir pateikti pasiūlymai.

2015 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėti
ir
prireikus
patobulinti, atnaujinti vidaus
tvarką reglamentuojantys teisės
aktai, aiškesnės, skaidresnės
procedūros.

2016 m. gruodžio 31 d.
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13. Peržiūrėti ir patobulinti Susisiekimo
ministerijos, įstaigų prie ministerijos, viešųjų
įstaigų teisės aktus, reglamentuojančius asmens
duomenų apsaugą.

14. Atlikti veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir pateikti rekomenduojamas
korupcijos prevencijos priemones valstybės
įstaigoms, atsakingoms už jų įgyvendinimą
minėtoje srityje:
14.1. pasirinkti sritis korupcijos pasireiškimo
tikimybei nustatyti;
14.2. nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę Susisiekimo ministerijoje;
14.3. įstaigos prie ministerijos ir viešosios
įstaigos pateikia informaciją Susisiekimo
ministerijai apie jų įstaigose atliktą korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą;
14.4. surašyti motyvuotą išvadą ir, pritarus
susisiekimo ministrui, pateikti Specialiųjų
tyrimų tarnybai.
15. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų
pakeitimo projektus pagal 2014 m. atliktą
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.

protokolo skyrius, įstaigos
prie ministerijos, viešosios
įstaigos
Susisiekimo ministerijos
Informacinių
sistemų
ir
dokumentų valdymo skyrius,
Personalo
administravimo
skyrius,
Buhalterinės
apskaitos
skyrius,
Ūkio
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos
ir
viešosios
įstaigos
Susisiekimo ministerijos
kovos
su
korupcija
koordinavimo
komisija,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

Susisiekimo ministerijos
kovos
su
korupcija
koordinavimo komisija
Įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

2015 m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.

2015 m. liepos 20 d.
2016 m. gegužės 31 d.

Parengti
ir
patvirtinti
reikiami teisės aktai, užtikrinta
geresnė
asmens
duomenų
apsauga.

Nustatyta įstaigos veiklos
sritis, kurioje egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, ir, atsižvelgiant į
išvadas, pateiktos korupcijos
prevencijos priemonės.

2015 m. rugpjūčio 31 d.
2016 m. liepos 31 d.
2015 m. rugsėjo 18 d.
2016 m. rugsėjo 1 d.

Susisiekimo ministerijos
Teisės skyrius

2015 m. spalio 16 d.
2016 m. spalio 30 d.

Susisiekimo ministerijos
Kelių transporto ir civilinės
aviacijos
politikos

2015 m. lapkričio 30 d.

Įgyvendintos
korupcijos
prevencijos
priemonės,
skaidriau
reglamentuotos
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departamentas, Vandens ir
geležinkelių
transporto
politikos departamentas

procedūros
šiuose
teisės
aktuose: Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2001 m.
balandžio 9 d. įsakyme Nr. 110
,,Dėl
Mokymo
įstaigų,
suteikiančių asmenims teorinį ir
praktinį pasirengimą, būtiną
jūrinio
laipsnio
diplomui,
kvalifikacijos liudijimui ar jų
patvirtinimui
gauti,
akreditavimo
nuostatų
patvirtinimo“;
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2012 m. liepos 27 d.
įsakyme Nr. 3-501 ,,Dėl
Mokymo įstaigų, rengiančių
vidaus
vandenų
transporto
specialistus
ir
motorinių
pramoginių laivų laivavedžius,
akreditavimo
nuostatų
patvirtinimo“;
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2002 m. lapkričio 25 d.
įsakyme Nr. 3-547 „Dėl
Mokymo įstaigos atitikties
vertinimo ir teisės mokyti
asmenis,
susijusius
su
pavojingųjų krovinių vežimu,
suteikimo,
tikslinimo,
sustabdymo,
atnaujinimo,
panaikinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministro 2004 m. rugpjūčio
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16 d. įsakyme Nr. 3-434 „Dėl
Mokymo įstaigų, rengiančių ir
perkvalifikuojančių
civilinės
aviacijos
specialistus,
akreditavimo
nuostatų
patvirtinimo“.
16.
Siekiant
sudaryti
sąlygas
kontroliuojamiems ūkio subjektams gauti
konsultacijas pagal įstaigų kompetenciją jiems
rūpimais
klausimais,
sudaryti
sąlygas
kontroliuojamiems ūkio subjektams gauti
informaciją ir užtikrinti tinkamą teisės aktų
vykdymą, didinti konsultuotų ūkio subjektų
viešojo administravimo subjektų kompetencijos
klausimais skaičių.
17. Nustatyti tolerancijos korupcijai indeksą:
17.1. parengti klausimyną tolerancijos
korupcijai indeksui nustatyti;
17.2. nustatyti tolerancijos korupcijai indeksą
ir prireikus pateikti pasiūlymus dėl jo
mažinimo.

18. Parengti rekomendacijas įstaigoms prie
ministerijos ir viešosioms įstaigoms dėl
vienodos informacijos, susijusios su korupcijos
prevencija,
skelbimo
įstaigos
interneto
svetainėje.
19.
Rengti
pranešimus
žiniasklaidos

Valstybinė
kelių
transporto inspekcija prie
Susisiekimo
ministerijos,
Valstybinė
geležinkelio
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos,
Civilinės
aviacijos
administracija,
Lietuvos saugios laivybos
administracija
Susisiekimo ministerijos
Teisės skyrius

2015 m. gruodžio 31 d.

Valstybinė
kelių
transporto inspekcija prie
Susisiekimo
ministerijos,
Valstybinė
geležinkelio
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos,
Civilinės
aviacijos
administracija,
Lietuvos saugios laivybos
administracija
Susisiekimo ministerijos
Teisės
skyrius,
Komunikacijos ir protokolo
skyrius

2016 m. rugsėjo 30 d.

Susisiekimo ministerijos

2016 m. gruodžio 31 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. rugsėjo 30 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

2015 m. bent 35
tikrintų ūkio subjektų
tikrinant buvo konsultuoti.
2016 m. bent 40
tikrintų ūkio subjektų
tikrinant buvo konsultuoti.

proc.
prieš
proc.
prieš

Parengtas klausimynas ir
nustatytas
tolerancijos
korupcijai indeksas, prireikus
suformuoti
pasiūlymai
dėl
nustatyto indekso mažinimo.

Lengviau
informacija,
teikimo forma.

prieinama
suvienodinta

Parengti ne mažiau kaip 5

7
priemonėms apie Susisiekimo ministerijos ir jos
reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą kovos
su korupcija srityje.

Komunikacijos ir protokolo
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos

20. Interneto svetainėje skelbti informaciją
apie įstaigos vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
korupciją (kovos su korupcija programą, jos
įgyvendinimo ataskaitą, asmenų, dirbančių
korupcijos prevencijos srityje, kontaktinę
informaciją ir kt.).

Susisiekimo ministerijos
Teisės skyrius, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos

Nuolat

21. Atlikti 2015 m. gautų valstybės
institucijų, įstaigų ir asmenų pranešimų,
paklausimų, skundų ir prašymų dėl teikiamų
pašto ir informacinių ir ryšių technologijų
paslaugų kokybės analizę, siekiant įvertinti
paslaugų teikimo teisinio reglamentavimo
tobulinimo poreikį.

Informacinės visuomenės
politikos
departamentas,
Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo ministerijos

2016 m. kovo 31 d.

22. Atlikti 2015 m. Susisiekimo ministerijoje
gautų valstybės institucijų, įstaigų ir asmenų
pranešimų, paklausimų, skundų ir prašymų
geležinkelių transporto ir vandens transporto
srityse analizę, siekiant įvertinti teisinio
reglamentavimo tobulinimo poreikį.

Vandens ir geležinkelių
transporto
politikos
departamentas,
Valstybinė
geležinkelio inspekcija prie
Susisiekimo
ministerijos,
Lietuvos saugios laivybos
administracija

2016 m. kovo 31 d.

23. Atlikti pasienio kontrolės punktų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų analizę ir pateikti

Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamentas,
Pasienio

2016 m. kovo 31 d.

2016 m. gruodžio 31 d.

pranešimai,
visuomenė
informuota apie Susisiekimo
ministerijos ir įstaigų prie
ministerijos, viešųjų įstaigų
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
korupciją.
Visuomenė
nuolat
informuojama apie Susisiekimo
ministerijos ir įstaigų prie
ministerijos, viešųjų įstaigų
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš
korupciją.
Pateiktos išvados dėl gautų
valstybės institucijų, įstaigų ir
asmenų pranešimų, paklausimų,
skundų ir prašymų dėl teikiamų
pašto ir informacinių ir ryšių
technologijų paslaugų kokybės
pobūdžio ir pateikti pasiūlymai
dėl
galiojančio
teisinio
reguliavimo
tobulinimo
poreikio.
Pateiktos išvados dėl gautų
valstybės institucijų, įstaigų ir
asmenų pranešimų, paklausimų,
skundų ir prašymų geležinkelių
transporto ir vandens transporto
srityse pobūdžio ir pateikti
pasiūlymai
dėl
galiojančio
teisinio reguliavimo tobulinimo
poreikio.
Pateiktos
išvados
ir
rekomendacijos,

8
pasiūlymus, kaip tobulinti teisinį reguliavimą, kontrolės punktų direkcija
susijusį su pasienio kontrolės punktuose prie Susisiekimo ministerijos
eksploatuojamomis patalpomis ir įrenginiais,
kuriais
naudojasi
valstybės
institucijos,
atliekančios patikrinimus pasienio kontrolės
punktuose, ir ūkio subjektai, ir peržiūrėti
nuostatas, susijusias su patekimo į pasienio
kontrolės punktus organizavimu.
24. Įvertinti įstaigų prie ministerijos, viešųjų
Įstaigos prie ministerijos, 2015 m. rugsėjo 30 d.
įstaigų teikiamas elektronines paslaugas ir viešosios įstaigos
2016 m. rugsėjo 30 d.
pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir plėtros:
24.1. pateikti Susisiekimo ministerijai ir
Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie
Susisiekimo ministerijos informaciją apie
teikiamas elektronines paslaugas ir pasiūlymus
dėl jų tobulinimo, tolesnės plėtros;
24.2. įvertinti pateiktą informaciją, pateikti
Informacinės visuomenės 2015 m. gruodžio 31 d.
pasiūlymus
dėl
elektroninių
paslaugų politikos departamentas,
tobulinimo.
Informacinės visuomenės 2016 m. gruodžio 31 d.
plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo ministerijos
25. Tobulinti privalomosios techninės Susisiekimo ministerijos Kelių 2016 m. gruodžio 31 d.
apžiūros
atlikimo
kontrolę,
užtikrinant transporto ir civilinės aviacijos
privalomosios techninės apžiūros atlikimo politikos
departamentas,
skaidrumą.
Valstybinė kelių transporto
inspekcija prie Susisiekimo
ministerijos
26. Peržiūrėti Programą, pateikti pasiūlymus Susisiekimo
ministerijos 2016 m. sausio 15 d.
dėl jos įgyvendinimo 2015–2016 metų ir 2017– administracijos
padaliniai,
2018 metų priemonių planų tobulinimo:
įstaigos prie ministerijos,
26.1. pateikti pasiūlymus dėl Programos ir viešosios įstaigos
jos įgyvendinimo 2015–2016 metų priemonių
plano tobulinimo;
26.2. pateikti pasiūlymus dėl Programos ir
Susisiekimo ministerijos 2016 m. gruodžio 31 d.

užtikrinsiančios
aiškesnį,
skaidresnį teisinį reguliavimą.

2015 m. pateikti ne mažiau kaip
5
pasiūlymai,
patobulintos
elektroninės paslaugos.
Pasiekta, kad sukurtomis
naujomis
elektroninėmis
paslaugomis 2016 m. naudojasi
ne mažiau kaip 15 proc. visų
atitinkamų paslaugų vartotojų.

Parengti ir pateikti teisės aktų
projektai,
užtikrinsiantys
skaidresnį ir aiškesnį procedūrų
atlikimą.

Patikslinta Programa ir jos
įgyvendinimo 2015–2016 m.
priemonių planas, parengta
Programa ir jos įgyvendinimo
2017–2018
m.
priemonių
planas, užtikrinta ilgalaikė ir
kryptinga korupcijos prevencija
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jos įgyvendinimo 2017–2018 metų priemonių
plano;
26.3. prireikus parengti ir pateikti tvirtinti
Programos ir jos įgyvendinimo 2015–2016
metų priemonių plano pakeitimo projektą;
26.4. parengti ir pateikti tvirtinti Programos
ir jos įgyvendinimo 2017–2018 metų
priemonių plano projektą.
27. Programos ir jos įgyvendinimo 2015–
2016
metų priemonių
plano vykdymo
užtikrinimas:
27.1.
atsakingi
vykdytojai
pateikia
informaciją apie Programos ir jos įgyvendinimo
2015–2016 metų priemonių vykdymą;
27.2. parengiama ir Kovos su korupcija
koordinavimo
komisijoje,
Korupcijos
prevencijos komisijoje apsvarstoma Programos
vykdymo ataskaita.
28. Siekiant užtikrinti aktualios teismų
praktikos taikymą ministerijos administracijos
padaliniuose rengiant teisės aktų projektus,
teikiant konsultacijas, identifikuoti galimas
kylančias problemas ir užtikrinti geresnį
valdymą, parengti 2015 ir 2016 m. teismų
praktikos
apibendrinimus
Susisiekimo
ministerijai aktualiose teisės taikymo srityse.
29. Projektų planavimo, atrankos ir vertinimo
metu pagrįsti finansavimo skyrimo projektams
tikslingumą, atrankos būdu vykdyti aktyvią
stebėseną nuo finansavimo skyrimo pradžios.

administracijos
padaliniai,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos
Susisiekimo ministerijos
Teisės skyrius
Susisiekimo
Teisės skyrius

Susisiekimo ministerijoje ir jos
reguliavimo sričiai priskirtose
įstaigose.
2016 m. vasario 29 d.

ministerijos

2017 m. kovo 15 d.

Priemonių plane nurodyti
visi atsakingi vykdytojai

2016 m. sausio 10 d.
2017 m. sausio 10 d.

Susisiekimo ministerijos
Kovos
su
korupcija
koordinavimo komisija
Susisiekimo
Teisės skyrius

ministerijos

2016 m. vasario 15 d.
2017 m. vasario 15 d.
2015 m. gruodžio 31 d.
2016 m. gruodžio 31 d.

Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamentas

Užtikrintas Programos ir jos
įgyvendinimo 2015–2016 metų
priemonių plano vykdymas.

Nuolat

Parengti teismų praktikos
apibendrinimai
Susisiekimo
ministerijai aktualiose teisės
taikymo
srityse,
išplėstos
darbuotojų žinios, užtikrintas
geresnis valdymas.
Planuojant
valstybės
projektus ir sudarant šių
projektų
sąrašą
įsitikinti
finansavimo
skyrimo
projektams
pagrįstumu.
Vykdant aktyvią stebėseną
užtikrinti
efektyvesnį
lėšų
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panaudojimą.
30. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją
korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų srityse.

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

31. Atrinkti labiausiai nusipelniusius
kovojant su korupcija Susisiekimo ministerijos,
įstaigų prie ministerijos ir viešųjų įstaigų
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius
pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai),
parengti pasiūlymus dėl jų apdovanojimo
Tarptautinės antikorupcijos dienos proga:
31.1. pateikti pasiūlymus dėl galimų
darbuotojų kandidatūrų;

Susisiekimo ministerijos
administracijos
padaliniai,
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos

2015 m. rugsėjo 1 d.

31.2. apsvarstyti pateiktas kandidatūras ir
apdovanoti darbuotojus, pateikti Vyriausybei
pasiūlymus dėl jų apdovanojimo Tarptautinės
antikorupcijos dienos proga.
32. Viešai skelbti informaciją apie tarnybinių
automobilių
naudojimą
valstybės
ir
savivaldybių
įstaigose
(NKKP
1.1.11
priemonė):
32.1. parengti teisės aktus ir pateikti juos
derinti suinteresuotoms institucijoms;

Susisiekimo ministerijos
Korupcijos
prevencijos
komisija,
Personalo
administravimo skyrius
Susisiekimo ministerijos
Kelių transporto ir civilinės
aviacijos
politikos
departamentas

2015 m. lapkričio 15 d.

32.2. pateikti teisės aktus svarstyti Lietuvos

Nuolat

2016 m. rugsėjo 1 d.

Darbuotojai įgis reikiamų
žinių ir profesionaliau atliks
jiems
priskirtas
funkcijas
viešųjų pirkimų ir korupcijos
prevencijos srityse. Vertinimo
kriterijus – mokymų akademinių
valandų skaičius, tenkantis
vienam kursus išklausiusiam
darbuotojui.
Atlikta atranka ir apdovanoti
labiausiai nusipelnę kovojant su
korupcija valstybės tarnautojai
ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.

2016 m. lapkričio 15 d.
2015 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 1 d.

Parengti
ir
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei
pateikti reikiami teisės aktų
projektai.
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Respublikos Vyriausybei.
33. Patobulinti Susisiekimo ministerijos ir
įstaigų prie ministerijos išduodamų ūkinės
(komercinės) veiklos licencijų sąrašą ir jį
paskelbti Susisiekimo ministerijos interneto
svetainėje.

34. Peržiūrėti planuojamus keisti teisės
aktus:
34.1. pateikti teisės aktų, kuriems turėtų būti
atliktas antikorupcinis vertinimas pagal
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnį, projektus (pasiūlymus).

34.2. Atlikti antikorupcinį teisės aktų projektų
vertinimą.

Įstaigos prie ministerijos,
Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos
departamentas,
Kelių
transporto
ir
civilinės
aviacijos
politikos
departamentas, Informacinės
visuomenės
politikos
departamentas, Informacinių
sistemų
ir
dokumentų
valdymo skyrius
Susisiekimo ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos
departamentas,
Kelių
transporto
ir
civilinės
aviacijos
politikos
departamentas, Informacinės
visuomenės plėtros politikos
departamentas
Susisiekimo ministerijos
Teisės skyrius

2016 m. rugpjūčio 31 d.

Paskelbtas
patobulintas
Susisiekimo ministerijos ir
įstaigų
prie
ministerijos
išduodamų ūkinės (komercinės)
veiklos
licencijų
sąrašas,
sudarytos sąlygos persižiūrėti
licencijuojamas veiklas, mažinti
administracinę naštą.

2016 m. liepos 30 d.

Pateikta Teisės skyriui ne
mažiau kaip po 3 antikorupciniu
požiūriu nagrinėtinus teisės aktų
projektus (siūlymus).

2016 m. gruodžio 31 d.

Atliktas ne mažiau kaip 10
teisės
aktų
projektų
antikorupcinis vertinimas.
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35. Parengti ir pateikti tvirtinti teisės aktų
Susisiekimo
pakeitimo (pripažinimo netekusiais galios) Vandens
ir
projektus pagal 2015 m. atliktą korupcijos transporto
pasireiškimo tikimybės nustatymą:
departamentas
35.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48
,,Dėl Įmonių, teikiančių su saugia laivyba
susijusias paslaugas, atestavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;

ministerijos 2016 m. rugpjūčio 31 d.
geležinkelių
politikos

35.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Susisiekimo
ministerijos
2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 „Dėl Kelių transporto ir civilinės
Licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo aviacijos
politikos
taisyklių patvirtinimo“;
departamentas
35.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 3615 „Dėl Pažymėjimų projektuoti ir gaminti
civilinius orlaivius ir (arba) jų komponentus,
taip pat atlikti jų techninę priežiūrą išdavimo
taisyklių patvirtinimo“;
35.4. Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymo
Nr. 4R-206 „Dėl Aerodromų tinkamumo
naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių
patvirtinimo“;
35.5. Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymo
Nr. 4R-31 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo
vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų
nuolatinės priežiūros pagal M dalies
reikalavimus taisyklių, Tinkamumo skraidyti
tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių

Civilinės aviacijos
administracija

Patikslinti
/
pripažinti
netekusiais galios teisės aktai,
sumažinta galima korupcijos
atsiradimo rizika.
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ir Techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo
taisyklių patvirtinimo“;
35.6. Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo
Nr. 4R-138 „Dėl Gamybos organizacijų
patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21
dalies reikalavimus taisyklių bei Gamybos
organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių
patvirtinimo“;
35.7. Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymo
Nr. 4R-286 „Dėl Techninės priežiūros mokymo
organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės
priežiūros pagal 147 dalies reikalavimus
taisyklių patvirtinimo“;
35.8. Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo
Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų
teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.
36. Įgyvendinant korupcijos prevencijos
Susisiekimo
ministerijos
priemones pagal 2015 m. atliktą korupcijos Kelių transporto ir civilinės
pasireiškimo tikimybės nustatymą:
aviacijos
politikos
36.1. peržiūrėti Lietuvos Respublikos kelių departamentas
transporto kodekso įgyvendinamuosius teisės
aktus ir nuostatas, susijusias su licencijų
išdavimu;
36.2. peržiūrėti Lietuvos Respublikos
aviacijos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės
aktų nuostatas, susijusias su licencijų išdavimu.
37.
Patikslinti
Lietuvos
Respublikos
Susisiekimo ministerijos
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos Teisės skyrius
komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
komisijos darbo reglamentą, patvirtintą

2016 m. gruodžio 31 d.

2016 m. birželio 30 d.

Peržiūrėtos įstatymų ir jų
įgyvendinamųjų teisės aktų
nuostatos, susijusios su licencijų
išdavimu. Pateikti pasiūlymai
dėl reglamentavimo tobulinimo
atsižvelgiant į Vyriausybės
patvirtintą
Licencijavimo
pagrindų
aprašą,
prireikus
parengti įstatymų pakeitimo
projektai.
Parengtas ir pateiktas tvirtinti
teisės
aktas,
detaliai
reglamentuota tvarka, nustatytas
aiškus teisinis reguliavimas.
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-309 „Dėl
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijos sudarymo ir
jų darbo reglamento patvirtinimo“, siekiant
detaliai
reglamentuoti
pranešimų
apie
korupcijos atvejus nagrinėjimo tvarką.

____________________________________

