PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos
2019 m. kovo 21 d. protokolu Nr. 6-985
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2018 M. PLANO ATASKAITA
Eil. Nr.

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
1 TIKSLAS. Gerinti susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę, viešinant priimamus sprendimus,
taip didinant visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema.
1.1. Uždavinys. Teisinio reglamentavimo gerinimas, geresnio valdymo užtikrinimas
1.1.1.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
Patobulinti teisės aktai, sumažinta korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatytos aiškesnės, skaidresnės procedūros:
tarnybos 2016 m. liepos 26 d. antikorupcinio ministerijos Vandens ir
vertinimo išvadą Nr. 4-01-5762 pakeisti šiuos geležinkelių transporto
teisės aktus:
politikos
<...>
<...>
departamentas,
3)
Lietuvos Respublikos susisiekimo Lietuvos
transporto 2018-06-01
3) Patikslinti Laikinojo leidimo laivui plaukioti su Lietuvos
ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 3-368 saugos administracija
valstybės vėliava išdavimo tvarkos aprašą, nustatant laikinojo
„Dėl Laikinojo leidimo laivui plaukioti su
leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava
galiojimo terminą.
Lietuvos valstybės vėliava išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018-05-07 įsakymas Nr. 3-220 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-09-20 įsakymo Nr. 3-368 „Dėl
Laikinojo leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Įvykdyta.
1.1.2.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-7702 pakeisti šiuos
teisės aktus:
1) Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų ir
motorinių
pramoginių
laivų
laivavedžių

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos
departamentas,
Lietuvos
transporto
saugos administracija

2018-12-31

Patobulinti teisės aktai, sumažinta korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatytos aiškesnės, skaidresnės procedūros.
1)
Patikslintas Vidaus vandenų transporto specialistų
ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, tikslinant
laivo praktinio vairavimo instruktoriaus nepriekaištingos
reputacijos reikalavimus, detalizuojant kriterijus, pagal
kuriuos vertinami egzaminuojamojo įgūdžiai.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Rezultatai:
Lietuvos transporto saugos administracija parengė ir 2018-12-03 pateikė derinti įsakymo pakeitimo projektą. Susisiekimo minissterijos Vandens ir geležinkelių transporto
politikos departamentas 2018-12-12 pateikė pastabas projektui. Projektas parengtas ir patalpintas Teisės aktų projektų registre pastaboms pateikti.
Priemonė vykdoma. Priemonė perkeliama į 2019-2020 m. planą.
2) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2006 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr.
3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto specialistų laipsnių diplomų ir
kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos
departamentas,
Lietuvos
transporto
saugos administracija

2018-07-15

2) Patikslintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos
liudijimų išdavimo tvarkos aprašas, detalizuojant diplomų,
diplomų patvirtinimo ir kvalifikacijos liudijimų ir jų
panaikinimo išdavimo tvarką ir išdavimo terminus; numatant
galimybę gauti kvalifikacijos liudijimus skubos tvarka.

Rezultatai:
2018 m. balandžio mėn. pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas parengtas projektas pateiktas derinti Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyriui, gauti
siūlymai parengti parojekto pakeitimą ir išdėstyti jį nauja redakcija. 2018 m. birželio mėn. parengtas projektas, kurio nuostatos suderintos pagal VVTK pakeitimo projekto
nuostatas. Projektas galės būti patvirtintas įsigaliojus VVTK pakeitimo projektui (Žr. 1.1.3 priemonės vykdymas). Lietuvos transporto saugos administracija pateikė
pasiūlymą Susisiekimo ministerijai pakeisti susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-479. 2018 m. birželio 14 d. raštas Nr. 15B-2602.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
3) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3-501 „Dėl
Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų
transporto specialistus ir motorinių pramoginių
laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų
patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos
departamentas,
Lietuvos
transporto
saugos administracija

2018-10-01

Patikslinti Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų
transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų
laivavedžius, akreditavimo nuostatai, nustatant Akreditavimo
komisijos veiklos darbo reglamentą ir sudėties viešinimą;
papildant mokymo įstaigų prašymų nagrinėjimo tvarką.

Rezultatai:
Projekto nuostatos turi būti suderintos pagal VVTK pakeitimo projekto nuostatas. Projektas galės būti patvirtintas įsigaliojus VVTK pakeitimo projektui (Žr. 1.1.3
priemonės vykdymas).
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
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Eil. Nr.
1.1.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2016 m. liepos 29 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-5885 ir 2016 m. spalio
14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-017702 pakeistas / patobulintas Lietuvos Respublikos
vidaus vandenų transporto kodeksas.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos
departamentas,
Lietuvos
transporto
saugos administracija

Įvykdymo
terminas
2018-12-31

Laukiamas rezultatas
Patikslintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto
kodeksas, atliekant vandens transporto techninės apžiūros
peržiūrą.

Rezultatai:
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimo projektas 2018 m. liepos mėn. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, bet buvo grąžintas
tobulinti. Lietuvos transporto saugos administracija bendradarbiavo su Susisiekimo ministerija ir pagal kompetenciją teikė siūlymus. 2018 m. spalio mėn. patobulintas
projektas buvo pakartotinai pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Vyksta sudėtingas derinimas, reikalaujantis politinių sprendimų.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
1.1.4.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų AB „Detonas“, AB 2018-09-01 Užtikrinta, kad akcinės bendrovės turėtų patvirtintas vidaus
tyrimų tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje Nr. „Problematika“, AB
tvarkas dėl bendrovių paramos teikimo pagal Lietuvos
4-01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės Lietuvos paštas, AB
Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.
Susisiekimo, Finansų ir Energetikos ministerijų „Lietuvos
533 „Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo
valdomų bendrovių paramos teikimo srityse“ geležinkeliai“,
AB
tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatytas nuostatas.
pateiktus pasiūlymus, patobulinant/patvirtinant Lietuvos radijo ir
vidaus teisės aktus dėl bendrovių paramos teikimo. televizijos centras
Rezultatai.
Susisiekimo ministerijai, peržiūrėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) 2017 m. birželio 28 d. priėmus nutarimą Nr. 533 „Dėl Valstybės valdomų
bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), numatė įgyvendinti Nutarimo nuostatas.
Pirmiausia buvo reikalinga pakeisti akcinių bendrovių įstatus, priskiriant akcininko kompetencijai tvirtinti bendrovės paramos valdymo taisykles. Buvo pakeisti akcinių
bendrovių įstatai:
1. AB „Detonas“ – susisiekimo ministro 2018-05-11 įsakymas Nr. 3-224 „Dėl akcinės bendrovės „Detonas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir
pelno (nuostolių) paskirstymo, įstatinio kapitalo sumažinimo ir akcinės bendrovės „Detonas“ įstatų pakeitimo“;
2. AB „Kelių priežiūra“ – susisiekimo ministro 2018-12-13 įsakymas Nr. 3-613 „Dėl valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ pertvarkymo į akcinę bendrovę „Kelių
priežiūra“1;
3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ – susisiekimo ministro 2018-04-13 d. įsakymas Nr. 3-174 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatų pakeitimo“;
4. AB Lietuvos paštas – susisiekimo ministro 2019-02-25 įsakymas Nr. 3-90 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatų pakeitimo“;
5. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras – susisiekimo ministro 2018-01-30 įsakymas Nr. 3-39 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos radijo ir televizijos centro įstatų
pakeitimo“;
6. AB „Problematika“ – susisiekimo ministro 2017-10-26 įsakymas Nr. 3-497 „Dėl akcinės bendrovės „Problematika“ įstatų pakeitimo“;
1

2018-12-31 valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ buvo pertvarkyta į akcinę bendrovę „Kelių priežiūra“
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Eil. Nr.

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
7. AB „Smiltynės perkėla“2– neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2017-12-08 protokolas Nr. 4 (susisiekimo ministro 2017-12-06 įsakymas Nr. 3T-104 „Dėl
įgaliojimų suteikimo“).
Antru etapu buvo reikalinga patvirtinti akcinių bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašus. AB „Smiltynės perkėla“ įgyvendino pateiktus pasiūlymus ir priėmė
reikalingus organizacinius sprendimus 2018-01-12 AB „Smiltynės perkėla“ akcininkų susirinkimo metu, patvirtinus paramos teikimo tvarką (įgaliojimo įsakymo
Nr. 1K-9). Šiuo metu gauti AB „Detonas“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir AB „Problematika“ paramos teikimo tvarkos taisyklių projektai yra vertinami, ar
atitinka teisės aktus ir Specialiųjų tyrimų tarnybos siūlymus. Suderinus projektus, jie bus teikiami tvirtinti. AB „Kelių priežiūra“, AB Lietuvos paštas ir AB „Lietuvos
geležinkeliai“ dar nėra pateikę paramos taisyklių projektų. Bendrovėms pateikus paramos taisyklių projektus, jie bus įvertinti ir teikiami tvirtinti. Pažymėtina, kad AB
Lietuvos paštas3 ir AB „Lietuvos geležinkeliai“4 yra sustabdę paramos teikimą.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
1.2.
1.2.1.

Priemonė

Uždavinys. Priimtų sprendimų viešinimas.
Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.

Atsakingas vykdytojas

Susisiekimo
ministerijos
Komunikacijos
skyrius, įstaigos prie
ministerijos, valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės, viešosios
įstaigos

Rezultatas:
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
1
Lietuvos transporto saugos administracija
2
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
3
VĮ „Oro navigacija“
4
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
5
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
6
VĮ Lietuvos oro uostai
7
2

1 vnt.
10 vnt.
2 vnt.
12 vnt
5 vnt.
6 vnt.
5 vnt.

2018-12-31

Ne mažiau kaip 5 pranešimai per metus paskelbti įstaigos,
įmonės, bendrovės interneto svetainėje apie veiklą, kuria
visuomenė informuojama apie įstaigų, įmonių, bendrovių
veiklą, nukreiptą prieš korupciją.

(Neįvykdyta)
(Įvykdyta)
(Neįvykdyta)
(Įvykdyta)
(Įvykdyta)
(Įvykdyta)
(Įvykdyta)

AB „Smiltynės perkėla” 98,99% įstatinio kapitalo priklauso valstybei, o 1,01% valdo privatūs asmenys
AB Lietuvos pašto 2018 m. gegužės 23 d. generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1-255 “Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto paramos teikimo sustabdymo”
4
http://www.litrail.lt/naujienuarchyvas;jsessionid=694CD6606AD480B30A329B3325E338D5?p_p_id=webcontentarchive_WAR_webcontentarchive10SNAPSHOT_INSTANCE_TIRRS339kmzo&p_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_webcontentarchive_WAR_webcontentarchive10SNAPSHOT_INSTANCE_TIRRS339kmzo_show=article&_webcontentarchive_WAR_webcontentarch
ive10SNAPSHOT_INSTANCE_TIRRS339kmzo_articleId=3849058
3

5

Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Įvykdymo
terminas
(Įvykdyta)
(Neįvykdyta)
(Neįvykdyta)
(Neįvykdyta)
(Neįvykdyta)

Laukiamas rezultatas

AB Kelių priežiūra
10 vnt.
VĮ Registrų centras
5 vnt.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
4 vnt.
AB „Problematika“
4 vnt.
AB Lietuvos paštas
3 vnt.
AB „Smiltynės perkėla“
4 vnt. (Neįvykdyta)
AB „Detonas“
1 vnt. (Neįvykdyta)
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
5 vnt. (Įvykdyta)
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
1 vnt. (Neįvykdyta)
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
4 vnt. (Neįvykdyta)
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
5 vnt. (Įvykdyta)
Susisiekimo ministerija
25 vnt. (Įvykdyta)
Pranešimų vidurkis susisiekimo sektoriaus įstaigose
5,9 Įvykdyta
Priimamų sprendimų, atliekamų veiksmų viešumo stokos tikrai nebuvo. Susisiekimo ministerija ir susisiekimo ministro valdymo srities institucijos aktyviai viešino
antikorupcinę veiklą. 2018 m. Susisiekimo ministerija antikorupcijos tema parengė 18 vnt. pranešimų skaudai, suorganizavo 5 vnt. spaudos konferencijas, 2 vnt. apskritojo
stalo diskusijos. Visuomenė buvo informuojama apie pradėtų auditų atlikimą susisiekimo ministro valdymo srities įstaigose. Tačiau reikalinga visuomenę informuoti
apie priimtų sprendimų rezultatų duodamą naudą visuomenei, kad galima būtų objektyviai įvertinti pastangas ir situaciją. Atlikta apklausa parodė, kad per 2018 m.
visuomenės dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos veiklos skaidrumą, padidėjo tik 1 proc. Tam įtakos galėjo turėti nuolat viešinami korupcijos atvejai.
Įvykdyta.
1.2.2.

Įsidiegti interneto svetainėje skiltį, kurioje
pranešėjas galėtų pateikti informaciją apie
pranešimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymą.

Susisiekimo
ministerijos
Informacinių sistemų ir
dokumentų valdymo
skyrius, įstaigos prie
ministerijos, valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės

2018-12-31

Įdiegta interneto svetainėje skiltis pritaikyta pagal Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, kurioje
suinteresuoti asmenys galės pateikti informaciją apie
nusikalstamą veiką.

Rezultatai:
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 14 p. visos įstaigos yra įsidiegusios pranešimo kanalus:
1. Lietuvos transporto saugos administracijos https://ltsa.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/pranesimai-apie-korupcija-1;
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2.
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos http://www.pkpd.lt/lt/pasiulymai;
3.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos http://lakd.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija;
4.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos http://www.portofklaipeda.lt/pateikti-pasiulymus;
5.
VĮ Lietuvos oro uostų http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/korupcijos-prevencija/;
6.
VĮ „Oro navigacija“ http://www.ans.lt/lt/korupcijos-prevencija-fr/gyventoj-pasiulymams/;
7.
VĮ Regsitrų centro http://www.registrucentras.lt/p/991;
8.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos http://vvkd.lt/korupcijos-prevencija/;
9.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ http://www.siaurukas.eu/index.php/keliones/siaurukas-dviratis/73-istaigos-veikla/korupcijos-prevencija;
10. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros http://www.ktti.lt/veikla/korupcijos-prevencija/pasiulymai-ir-iniciatyvos-korupcijos-prevencijai-vykdyti/;
11. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ https://www.placiajuostis.lt/lt/korupcijos-prevencija-109;
12. AB Kelių priežiūros http://keliuprieziura.lt/;
13. AB Lietuvos paštas https://post.lt/lt/node/2010;
14. AB „Lietuvos geležinkeliai“ http://www.litrail.lt/korupcijos-prevencija;
15. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro http://www.telecentras.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/;
16. AB „Smiltynės perkėla“ https://www.keltas.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/pranesimai-apie-korupcija/;
17. AB „Detonas“ http://www.detonas.eu/lt/korupcijos-prevencija;
18. AB „Problematika“ http://www.problematika.lt/lt/apie-mus/;
19. Susisiekimo ministerijo http://sumin.lrv.lt/lt/pranesti-apie-korupcija.
Įvykdyta.
2 TIKSLAS Darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse, siekiant ugdyti darbuotojų atsparumą korupcijai, ugdyti antikorupcinę
kultūrą, taip pat gaunant grįžtamąjį ryšį, kiek veiksmingi visi mokymai.
2.1. uždavinys. Korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų darbuotojams organizavimas.
2.1.1.
Organizuoti
korupcijos
prevencijos
ir Susisiekimo
Nuolat
Suorganizuoti mokymai įvairiomis aktualiomis korupcijos
antikorupcinio švietimo mokymus darbuotojams, ministerijos Teisės ir
prevencijos temomis, pateikiant informaciją kiek darbuotojų
didesnį mokymų skaičių skiriant darbuotojams, personalo
skyrius,
mokymuose dalyvavo (koks tai visų darbuotojų proc.).
atsakingiems už korupcijos prevenciją, viešuosius įstaigos
prie
pirkimus ir ūkio subjektų priežiūrą.
ministerijos, valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:
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Eil. Nr.
Eil.
Nr.
1

Priemonė
Įstaiga/Įmonė

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Lietuvos transporto saugos administracija

2
3

4
5
6

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
VĮ „Oro navigacija“

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai

7
AB Kelių priežiūra
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VĮ Registrų centras
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB „Problematika“
AB Lietuvos paštas
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

Atsakingas vykdytojas
Detali informacija

Įvykdymo
terminas
Mokymų
skaičius

Laukiamas rezultatas

11 mokymų – 48 proc.

11

Vidutinis
darbuotojų
proc.
48

Mokymų skaičius,
susilaukęs
daugiausiai dalyvių
11

Aukščiausias
dalyvių proc.

3 mokymai – 4 proc.
3 mokymai – webinar – 100 proc.
1 mokymai – 31 proc.
1 mokymai – 44 proc.
2 mokymai – 1 proc.
1 mokymai – 30 proc.
1 mokymai – 100 proc.
1 mokymai – 14 proc.
1 mokymai – 7 proc
7 mokymai – 1 proc.
1 mokymai 25 proc.
1 mokymai – 21 proc.
1 mokymymai – 39 proc.
1 mokymai – 3 proc.
2 mokymai – 14 proc.
12 mokymų – 9 proc.
4 mokymai – 5 proc.
1 mokymai – 7 proc.
4 mokymai – 1 proc.
1 mokymai – 42 proc.
1 mokymai – 1 proc.
3 mokymai – 2 proc.
4 mokymai – 2 proc.
7 mokymai – 1 proc.
1 mokymai 64 proc.
1 mokymai – 15 proc.
1 mokymai – 10 proc.
4 mokymai – 4 proc.

8

48

3

100

3

10

1

30

10

13

1

100

1
2

25
30

1
1

25
39

3

10

2

14

16

7

12

9

1
4
5

7
1
10

1
1

7
42

4
7
1
1
1
4

2
1
64
15
10
4

4
1
1
1
4

2
64
15
10
4

48
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Eil. Nr.

Priemonė

VšĮ „Plačiajuostis internetas“

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
11

Laukiamas rezultatas

9 mokymai – 5 proc.
21
2
90
2 mokymai – 90 proc.
Susisiekimo ministerija
1 mokymai – 22 proc.
4
11
1
22
19
3 mokymai – 7 proc.
Mokymų skaičius ir dalyvių vidurkis susisiekimo sektoriaus įstaigose:
97
18
48
37
Per 2018 m. buvo aktyviai organizuojami mokymai darbuotojams. Darbuotojų dalyvavusių mokymuose procentas yra aukštas, t.y. vidutiniškai įstaigose buvo 2 vnt.
mokymų, kuriuose dalyvavo po 37 proc. darbuotojų. Pažymėtina, kad didelėse organizacijose mokymai organizuoti vadovaujančios grandiens darbuotojams,
darbuotojams, kurie atsakingi už viešuosius pirkimus bei korupcijos prevenciją. Bendrai susisiekimo ministro valdymo srities įstaigose suorganizuoti 97 vnt. mokymų.
Papildomai, įmonių interneto svetainėse buvo viešinta informacija apie darbuotojų viešų ir privačių interesų deklaravimą bei korupcijos prevenciją ir kt. Buvo teikti
dokumentai susipažinimui per dokumentų valdymo sistemas, siųstos el. paštu atmintinės ir pan.
Įvykdyta.
18

2.2 uždavinys. Tolerancijos korupcijai klausimyno pildymas ir išvadų analizė, siekiant įvertinti darbuotojų korupcijos suvokimo lygį, atsparumą korupcijai, bendrąsias
žinias apie korupciją.
2.2.1.
Parengtą klausimyną, kuris padėtų nustatyti Susisiekimo
2018-04-10 Pateiktas klausimynas, kuriam pritarė Korupcijos prevencijos
darbuotojų toleranciją korupcijai, pateikti ministerijos Biudžeto ir
komisija.
Korupcijos prevencijos komisijai
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos 2018-01-26 tarnybiniu raštu Nr. 6-314 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos komisijos 2018-03-15 protokolu Nr. 5-26 buvo patvirtintas klausimynas, skirtas nustatyti korupcijos tolerancijai.
Įvykdyta.
2.2.2.

Pateikti klausimyną užpildyti įstaigų, įmonių, Susisiekimo
2018-06-01 Pateikti klausimynai įstaigoms prie ministerijos, viešosioms
bendrovių darbuotojams ar jų grupėms.
ministerijos Biudžeto
įstaigoms, akcinėms bendrovėms, valstybėms įmonėms
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Klausimynas, skirtas nustatyti korupcijos tolerancijai, pateiktas įstaigoms 2018-06-01 raštu Nr. 2-8741 „Dėl darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos“.
Įvykdyta.
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Eil. Nr.
2.2.4.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Pateikti Susisiekimo ministerijai rezultatus ir
išvadas, susijusias su rezultatais, gautais užpildžius
darbuotojams
klausimyną
dėl
korupcijos
tolerancijos.

Įstaigos
prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės, valstybės
įmonės

Įvykdymo
terminas
2018-09-01

Laukiamas rezultatas
Pateiktos išvados ir rezultatai Susisiekimo ministerijai, gauti
darbuotojams užpildžius tolerancijos korupcijai nustatyti
klausimyną.

Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai informacija apie rezultatus, gautus darbuotojams užpildžius klausimyną, buvo pateikta:
Eil. Nr.
Įstaiga/Įmonė
Rašto data Rašto Reg. Nr.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
1
2018-09-03 Reg. Nr.1-8597, Nr. 2-377
Lietuvos transporto saugos administracija
2
2018-08-16 Reg. Nr.1-8076, Nr. 15B-3573
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
3
2018-08-31 El. paštu
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
4
2018-06-13 Reg. Nr.1-5904, Nr. S-435
Civilinės aviacijos administracija
5
2018-09-06 Reg. Nr.1-8712, Nr. 12R-1328
VĮ „Oro navigacija“
6
2018-07-26 Reg. Nr.1-7505, Nr.2-670
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
7
2018-08-28 El. paštu
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
8
2018-09-11 Reg. Nr.1-8827, Nr. UD-1.6.28-2248
VĮ Lietuvos oro uostai
9
2018-09-05 Reg. Nr.1-8676, Nr. 4R-693
VĮ
Kelių
priežiūra
10
2018-06-19 Reg. Nr.1-6155, Nr. SD-351 (1.16.E)
VĮ
Registrų
centras
11
2018-09-12 Reg. Nr.1-8897, Nr. (1.1.6.)s-8289
AB „Lietuvos geležinkeliai“
12
2018-09-04 El. paštu
AB „Problematika“
13
2018-08-31 El. paštu
AB Lietuvos paštas
14
2018-09-03 Reg. Nr.1-8575, Nr. 3-04691
AB „Smiltynės perkėla“
15
2018-09-03 Reg. Nr.1-8587, Nr. 2R(1.11.)-476
AB „Detonas“
16
2018-08-27 Reg. Nr.1-8400, Nr. S1-263-(71)
AB
Lietuvos
radijo
ir
televizijos
centras
17
2018-09-03 Reg. Nr.1-8590, Nr. 4A-117/2.5-10
VšĮ
„Aukštaitijos
siaurasis
geležinkelis“
18
2018-09-28 Reg. Nr.1-9432, Nr. S-71
VšĮ
Transporto
kompetencijų
agentūra
19
2018-08-31 Reg. Nr.1-8537, Nr. 10-246
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
20
2018-08-30 Reg. Nr.1-8513, Nr. R-322
Įvykdyta.
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Eil. Nr.
2.2.5.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2018-12-31

Laukiamas rezultatas

Išanalizuoti ir apibendrintą informaciją pateikti Susisiekimo
Išvados ir rezultatai pateikiami naujoje Lietuvos Respublikos
Korupcijos prevencijos komisijai.
ministerijos Biudžeto ir
susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su
investicijų
korupcija programoje.
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Tyrimas parodė, kad vis daugiau darbuotojų nebetoleruoja korupcijos. 2016 m. anonimiškai apklausus 234 respondentus buvo nustatyta, kad darbuotojų tolerancija
korupcijai buvo 31,75 proc. 2018 m. anonimiškai apklausus 2200 respondentus darytina išvada, kad darbuotojų tolerancija korupcijai buvo 25 proc., t.y. 6,75 proc.
sumažėjo darbuotojų toleruojančių korupciją lyginant su 2016 m. Apklausos rezultatų palyginimas:
Eil. Nr.
Klausimas
2016 m.:
2018 m.:
1.
Ar yra buvę situacijų, kuomet Jums vykdant pavestas funkcijas buvo siūloma atsidėkoti ar bandoma 23 proc.
7 proc.
kitaip paveikti?
1.1.
tačiau atsakant į klausimą: Ar informavote savo tiesioginį vadovą, vadovybę ar kitą kompetentingą 50 proc. pranešė
42 proc. pranešė
subjektą apie Jums siūlytą atlygį, dovaną?
2.
Ar praneštumėte savo tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam kompetentingam subjektui, jeigu Jums 79,4 praneštų
85 proc. praneštų
siūlytų atlygį, dovaną?
3.
Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte?
73,5 proc. praneštų
82 proc. praneštų
Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pateikus situaciją, kurioje būtų reikalingas respondentų proaktyvumas, tik 58 proc. apklaustųjų nurodė, kad imtųsi aktyvių
veiksmų. Rezultatai rodo, kad reikalingas nuolatiniai sistemingi mokymai, pokalbiai ir diskusijos korupcijos netoliaravimo tema su darbuotojais, darbuotojai turi žinoti
kokiu atveju ir kur turėtų kreiptis, reikalingas aiškus funkcijų ir procesų savininkų išgryninimas, nepotizmo apraiškų vengimas, viešumas, viešinimas ir skaidrumas.
Įvykdyta.
3 TIKSLAS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse, taip mažinant korupcijos
pasireiškimo tikimybės apraiškas
3.1 uždavinys. Organizacinių veiksmų visuma, užtikrinanti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą visoje susisiekimo sistemoje
3.1.1.
Pateikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos sričių Susisiekimo
2018-04-16 Pateikti pasiūlymai sričių, kuriose siūloma atlikti korupcijos
korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti
ministerijos
pasireiškimo tikimybė, Susisiekimo ministerijai
savarankiški
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.
19.10.
19.11.
19.12.

Įstaiga/Įmonė
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos transporto saugos administracija
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai
VĮ Kelių priežiūra
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB „Problematika“
AB Lietuvos paštas
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
Susisiekimo misniterijos padaliniai:
PAS
KPS
VAS
KTCAPD
IVPD
PTRD
VGTPD
BVTVD
TS
BAS
ISDVS
ŪS

Rašto data
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-16
2018-04-13
2018-04-18
2018-04-18
2018-04-17
2018-04-19
2018-05-04
2018-04-16
2018-04-16
2018-04-16
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-16
2018-05-06
2018-04-13
2018-04-16

Rašto Reg. Nr. , Nr.
Reg. Nr. 1-3698, Nr. 2-140
Reg. Nr. 1-3737, Nr. 15B-1608
El. paštu
Reg. Nr. 1-3642, Nr. S-287
Reg. Nr. 1-3717, Nr. 2-318
Reg. Nr. 1-3832, Nr. 2S-149
Reg. Nr. 1-3746, Nr. UD-1.6.28-1065
Reg. Nr. 1-3875, Nr. 4R-295
El. paštu
El. paštu
Reg. Nr. 1-3706, Nr. 9-170
El. paštu
Avilyje
Reg. Nr. 1-3721, Nr. S1-109-(7)
Reg. Nr. 1-3720, Nr. 4A-61/2.5-10
El paštu
Reg. Nr. 1-3666, Nr. 10-110
Reg. Nr. 1-3681, Nr. R-155

2018-04-15
2018-04-15
2018-04-13
2018-04-13
2018-04-16
2018-04-15
2018-04-15
2018-04-17
2018-04-15
2018-04-16
2018-04-12
2018-04-15

Avilyje
Avilyje
6-1374
El. paštu
El. paštu
Avilyje
Avilyje
El. paštu
Avilyje
6-1485
6-1364
Avilyje
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Eil. Nr.

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2018-05-21 pažyma Nr. 6-1973 „Dėl veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti“ buvo pateikti bendri veiklos sričių, kuriose egzituoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, sąrašo analizė ir pasiūlymai.
Įvykdyta.
3.1.2.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Pateikti Korupcijos prevencijos komisijai
informaciją apie 2016-2017 metais atliktus
pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiką
užklausą

Susisiekimo
ministerijos Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės, valstybės
įmonės

Rezultatai:
Eil. Nr.
Įstaiga/Įmonė
1 Civilinės aviacijos administracija
2 Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
3 Lietuvos transporto saugos administracija
4 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo
5
ministerijos
6 VĮ „Oro navigacija“
7 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
8 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
9 VĮ Lietuvos oro uostai
10 VĮ Kelių priežiūra
11 VĮ Registrų centras
12 AB „Lietuvos geležinkeliai“
13 AB „Problematika“
14 AB Lietuvos paštas
15 AB „Smiltynės perkėla“
16 AB „Detonas“
17 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
18 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
19 VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
20 VšĮ „Plačiajuostis internetas“

2018-06-01

Rašto data
2018-05-25
2018-06-01
2018-06-11
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-08
2018-06-04
2018-06-18
2018-09-14
2018-06-06
2018-06-05
2018-08-08
2018-06-01
2018-06-04
2018-05-31
2018-05-29
2018-05-31
2018-05-29
2018-06-01
2018-05-18

Atliktas tyrimas dėl 2016-2017 metais atliktų pirkimų pagal
nustatytus kriterijus

Rašto Nr.
1-5286, Nr.12R-731
1-5546, Nr. 2-243
1-5830, Nr. 15B-2538
1-5483, Nr. 2E-1735
1-5537, Nr. S-402
1-5777, Nr. 2-508
1-5600, Nr. 2S-225
1-6098, Nr. UD-7.1.1.-1671
1-8987, Nr. 4R-740
1-5697, Nr. SD-286(1.16.)
1-5799, Nr. (1.1.34)s-5405
1-7865, Nr. 2(PC)-2029
1-5542, el. paštu
1-5561/2, Nr. 3-3177
Nr. 2R(6.9)-332
1-5371, Nr. S1-138-(2)
1-5508, Nr. 4A-85/2.5-10
1-5527, Nr. S-46
1-5530, Nr. 10-161
1-5358, Nr. R-219
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Įvykdyta.
3.1.3.

Apsvarstyti pateiktus pasiūlymus dėl veiklos sričių Susisiekimo
2018-06-15 Nustatytos sritys, kuriose bus atliekama korupcijos
korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti
ministerijos kovos su
pasireiškimo tikimybės analizė.
korupcija
koordinavimo komisija
Rezultatai:
2018-06-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos tarnybiniu raštu Nr. 6-2329 buvo patvirtintos sritys,
kuriose bus atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė.
Įvykdyta.
3.1.4.

Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai apie Įstaigos
prie
jų įstaigose atliktą korupcijos pasireiškimo ministerijos, viešosios
tikimybės nustatymą.
įstaigos,
akcinės
bendrovės, valstybės
įmonės
Rezultatai:
Eil. Nr. Įstaiga/Įmonė
1 Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2 Lietuvos transporto saugos administracija
3 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
4 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
5 VĮ „Oro navigacija“
6 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
7 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
8 VĮ Lietuvos oro uostai
9 VĮ Kelių priežiūra
10 VĮ Registrų centras
11 AB „Lietuvos geležinkeliai“
12 AB „Problematika“
13 AB Lietuvos paštas
14 AB „Smiltynės perkėla“

2018-09-01

Rašto data
2018-08-30
2018-09-04
2018-10-22
2018-08-28
2018-08-31
2018-09-06
2018-09-11
2018-09-05
2018-09-25
2018-05-30
2018-11-13
2018-09-04
2018-10-15
2018-08-09

Pateiktos išvados, kuriose nustatyta įstaigoje, įmonėje,
bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Rašto Reg. Nr., Nr.
Reg. Nr. 1-8521, Nr. 2-374
Reg. Nr. 1-8605, Nr. 15B-3829
Reg. Nr. 1-10330, Nr. 2E-4253
Reg. Nr. 1-8433, Nr. S-675
Reg. Nr. 1-8565, Nr. 2-331
Reg. Nr. 1-8705, Nr. 2S-370
Reg. Nr. 1-8826, Nr. UD-1.6.28-2439
Reg. Nr. 1-8676, Nr. 4R-693
Reg. Nr. 1-9263, Nr. SD-1027 (1.16.E)
Reg. Nr. 1-5453, Nr. (1.1.6.)S-5233
Reg. Nr. 1-10870, Nr. 2-1342
Reg. Nr. 1-8604, Nr. 9-444
Reg. Nr. 1-9929, Nr. 3-05261
Reg. Nr. 1-7937, Nr. 2R(1.11.)-444
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Eil. Nr.
15
16
17
18
19
Įvykdyta.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas
VšĮ „Plačiajuostis internetas“

Įvykdymo
terminas
2018-09-26
2018-09-03
2018-09-28
2018-08-29
2018-08-30

Laukiamas rezultatas
Reg. Nr. 1-9336, Nr. S1-287-(7)
Reg. Nr. 1-8589, Nr. 4A-116/2.5-10
Reg. Nr. 1-9433, Nr. S-72
Reg. Nr. 1-8471, Nr. 10-241
Reg. Nr. 1-8512, Nr. R-323

2018-10-31 Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės,
Parengti motyvuotą išvadą ir, pritarus susisiekimo Susisiekimo
kuriai pritarta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
ministrui, ją pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai.
ministerijos Biudžeto ir
korupcijos prevencijos komisijoje, pateikta Specialiųjų tyrimų
investicijų
tarnybai.
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Motyvuota išvada pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 2018-12-05 Susisiekimo ministerijos raštu Nr. 2-15032 „Dėl motyvuotos išvados“.5
2018 m. motyvuotose išvadose korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizės buvo atliktos aktualiose Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo
sričiai priskirtų įstaigų prie Susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos srityse, išsamiai ir objektyviai įvertintos veiklos sritis,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 6 . Atvirai teikiama informacija galėjo turėti įtakos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
antikorupcinio vertinimo išvadų teikimui, nes per 2017 m. buvo pateiktos 5 antikorupcinio vertinimo išvados, o 2018 m. – net 12 vnt., kas skatina aktyvią teisės aktų
peržiūrą.
Įvykdyta.
3.1.5.

3.1.6.

Atsakingi vykdytojai, esant poreikiui, patikslina
susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo
Nr. 3-466 nustatytas veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
ir informaciją pateikia Susisiekimo ministerijai.

Susisiekimo
ministerijos
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės

2018-04-20

Pateikiamas nustatytų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, patikslintas sąrašas.

Rezultatai:
Pagal poreikį buvo pateikti patikslinimai:
5

6

http://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-01-04 raštas 4-01-58 „Dėl korupcijos rizikos analizės Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos veiklos srityse“
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Eil. Nr.

Eil. Nr.
1

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įstaiga/Įmonė

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rašto data Rašto Reg. Nr., Nr.

Lietuvos transporto saugos administracija
2018-04-20 1-3948
3
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2018-04-13 S-287, 1-3642
4
VĮ „Oro navigacija“
2018-04-19 1-3888, 2-331
7
VĮ Lietuvos oro uostai
2018-04-19 1-3875 4R-295
8
AB Kelių priežiūra
2018-05-04 El. paštu
10
AB „Problematika“
2018-04-16 1-3706
12
AB „Smiltynės perkėla“
2018-04-20 Avilyje
13
AB „Detonas“
2018-04-20 1-3717
14
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2018-04-16 1-3720, 4A-61/2.5-10
15
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2018-05-06 El paštu
16
VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas
2018-04-13 10-110 Reg, Nr. 1-3666
17
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2018-04-18 El.paštu
2018-05-21 pažyma Nr. 6-1973 „Dėl veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti“ buvo pateikta bendra veiklos sričių, kuriose egzituoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, sąrašo analizė, kurioje atliktas 5 metų įvykdytų analizių monitoringas.
Įvykdyta.
3.1.7.

Pagal gautą informaciją parengiamas bendras
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui
priskirtų valdymo sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
sąrašo
tikslinimas (toliau – sąrašas).

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos
skyrius,
Lietuvos Respublikos
susisiekimo
ministerijos korupcijos
prevencijos komisija

2018-04-30

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos komisijai pritarus Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos
skyriaus parengtam sąrašo patikslinimui, jis pateikiamas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui tvirtinti.

Rezultatai.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos 2018-06-28 posėdyje (2018-07-10 protokolas Nr. 6-2663) buvo pritarta susisiekimo
ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466 pakeitimo projektui „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“, kuris buvo patvirtintas susisiekimo ministro 2018-11-15 įsakymu Nr. 3-573 „Dėl Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo nr. 3-466 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai
priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“
pakeitimo“.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Įvykdyta.
4 TIKSLAS. Užtikrinti, kad motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo numatytos priemonės būtų įgyvendintos ir kad būtų sukurta efektyvi
korupcijos prevencijos sistema, taip pat užtikrinti neįvykdytų ankstesnių metų kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane neįvykdytos priemonės.
4.1. uždavinys. Tobulinimas teisės aktų pagal 2017 m. atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas, atsisakant dviprasmiškų, neaiškių terminų, nustatant konkrečius
procedūrų terminus, įtvirtinant apskundimo nuostatas ir kt.
4.1.1.
<...>
4.1.2.
<...>
4.1.3.
<...>
4.1.4.
Organizacinėmis priemonėmis didinti Lietuvos Lietuvos
transporto 2018-07-02 Nustatytas efektyvus kontrolės mechanizmas darbuotojams,
transporto saugos administracijos valstybės saugos administracija
atliekantiems technines apžiūras, patikslinant kokybės
tarnautojų, atliekančių laivų technines apžiūras,
vadybos sistemos elementus.
kontrolės efektyvumą, patikslinant kokybės
vadybos
sistemoje
numatomus
kontrolės
mechanizmus.
Rezultatai:
Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Administracinių paslaugų departamento specialistams pradėjus atlikinėti pramoginių ir asmeninių laivų technines
apžiūras į technines apžiūras vykdavo po du skyrių specialistus. Techninės apžiūros atliekamos pagal iš anksto skelbiamą techninės apžiūros grafiką, sudaro galimybę
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams vykdyti operatyvinę veiklą. Skelbiant techninės apžiūros grafiką, nebeskelbiamos techninę apžiūrą atliksiančių specialistų
pavardės, taip panaikinant galimybę iš anksto asmenims susisiekti su specialistais, atliksiančiais technines apžiūras. Patvirtinus Pramoginių ir asmeninių laivų techninės
apžiūros atlikimo tvarkos aprašą (naują redakciją) sukonkretinti ir sumažinti techninės apžiūros reikalavimai, kurie tiesiogiai prisideda prie korupcijos pasireiškimo
tikimybės mažinimo. Kaip galima antikorupcinė priemonė galėtų būti techninės apžiūros procedūros filmavimas, tačiau įvertinant aplinkybę, kad 2019 m. įsigaliojus
Vidaus vandenų transporto kodekso pasikeitimams, kai pramoginiams ir asmeniniams laivams techninės apžiūros daugumą atvejų nebus atliekamos. Be to sumažėjus
techninių apžiūrų skaičiui atsiras galimybė rotuoti skyrių specialistus atliekant technines apžiūras kito skyriaus aptarnavimo zonoje.
Įvykdyta.
4.1.5.

Patobulinti
Lietuvos
saugios
laivybos Lietuvos
transporto
administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. saugos administracija
įsakymą Nr. V-72 „Dėl Pramoginių ir asmeninių
laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių
patvirtinimo“.

2018-04-30

Patikslintos Pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų
atlikimo taisyklės detalizuojant vertinimo kriterijus, nustatant
privalomą tikrinamų objektų fotografavimą ir nuotraukų
archyvavimą kartu su techninės apžiūros aktu, numatant
pakartotinės apžiūros atlikimo tvarką, atsisakant perteklinės
informacijos pildymo prašymo formoje atlikti techninę
apžiūrą.

Rezultatai:
2018-09-14 priimtas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo Nr. V-72 „Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų atlikimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimas Nr. 2BE-308, kuris paskelbtas viešai teisės aktų registre.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 3-120
„Dėl Pašto ženklų leidybos komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos
Informacinės
visuomenės politikos
departamentas

2018-06-01

Patikslintas Pašto ženklų leidybos komisijos darbo
reglamentas, nustatant Leidybos komisijos apskundimo
tvarką, detalizuojant abstrakčias sąvokas.

Įvykdyta.
4.1.6.

Rezultatai:
2018-04-25 susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-196 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3-120 „Dėl pašto mokos ženklų
leidybos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtintame Pašto mokos ženklų leidybos komisijos darbo reglamente nustatyta Leidybos komisijos
apskundimo tvarka ir detalizuotos abstrakčios sąvokos.
Įvykdyta.
4.1.7.

Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo Susisiekimo
2018-08-31 Patikslintos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių
ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3- ministerijos
Kelių
transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo
169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, transporto ir civilinės
atlikimo taisyklės, tikslinant Europos Bendrijos (toliau – EB)
priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų aviacijos
politikos
tipo patvirtinimo procedūrų ir liudijimo išdavimo terminus.
dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių departamentas
patvirtinimo“.
Rezultatai:
2018 m. įsakymo pakeitimo projektas nerengtas, nes Susisiekimo ministerija 2018-10-10 raštu Nr. 2-13587 pateikė Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ projektą (toliau –
nutarimo projektas). Lietuvos transporto saugos administracija yra institucija turinti specialią kompetenciją, reikalingą motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių
transporto priemonių sudedamųjų dalių tipui patvirtinti ir atitikčiai įvertinti, todėl nutarimo projektu siūlyta, kad Lietuvos transporto saugos administracija patvirtintų
motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarką.
2018 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tokiam siūlymui nepritarė.
Atsižvelgiant į tai, kad priemonė sietina su Susisiekimo ministerijos rengiamais ir ES teisę (reglamentus) įgyvendinančiais teisės aktų projektais (Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje projektų Nr. 19-114) ir funkcijų tarp valstybės institucijų perskirstymu, jos įgyvendinimas perkeliamas į 2020 m.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
4.1.8.

transporto
Patobulinti
Lietuvos
transporto
saugos Lietuvos
administracijos (Valstybinės kelių transporto saugos administracija
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos)
viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymą
Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties
įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“.

2018-06-01

Patikslintas Transporto priemonių atitikties įvertinimo
procedūrų aprašas, reglamentuojant kitoje šalyje išduoto EB
tipo patvirtinimo registravimo procedūrą, techninių
reikalavimų pakeitimo kontrolės procedūrą, nustatant leidimų
išdavimo procedūrą, kuri leistų registruoti naujas transporto
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
priemones, kurių patvirtinimas nebegalioja; struktūrizuojant
transporto priemonės individualaus patvirtinimo paslaugą.

Rezultatai:
Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018-07-16 įsakymu Nr. 2BE-237 buvo pakeistas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2009-06-30 įsakymas Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“.
Įvykdyta.
4.1.9.

Patobulinti Informacinės visuomenės plėtros Informacinės
2018-06-29 Patobulintos Ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo
komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus visuomenės
plėtros
taisyklės, patikslinat patikrinimo plano rengimo ir ūkio
2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. T-101 „Dėl komitetas
prie
informavimo tvarką, papildant konsultavimo ir priežiūros
Ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo Susisiekimo
vykdymo ataskaitos sudarymo nuostatomis.
taisyklių patvirtinimo“
ministerijos
Rezultatai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018-06-28 įsakymu Nr. T-72 nauja redakcija išdėstytos Ūkio subjektų veiklos
patikrinimų atlikimo taisyklės.
Įvykdyta.
4.1.10.

Patobulinti Informacinės visuomenės plėtros Informacinės
2018-06-29
komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus visuomenės
plėtros
2011 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. T-92 „Dėl teisės komitetas
prie
aktų, reglamentuojančių informacinės visuomenės Susisiekimo
paslaugų teikimą, pažeidimų nagrinėjimo taisyklių ministerijos
patvirtinimo“.
Rezultatai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018-06-28
reglamentuojančių informacinės visuomenės paslaugų teikimą, pažeidimų nagrinėjimo taisyklės.
Įvykdyta.
4.1.11.

Patikslinti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos VĮ Vidaus vandens
viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos nuostatas
kelių direkcija

Rezultatai:

2018-04-30

Aktualizuotos Teisės aktų, reglamentuojančių informacinės
visuomenės paslaugų teikimą, pažeidimų nagrinėjimo
taisyklės, pagal 2017 m. sausio 1 d. atnaujintą Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą.

įsakymu Nr. T-73 nauja redakcija išdėstytos Teisės aktų,

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos nuostatų patikslinimas,
aiškiai nurodant, kada rinkos tyrimas yra privalomas ir
nustatant, kad būtų atliekamas tiekėjų vertinimas, sudaromas
patikimų tiekėjų , kurie gali būti kviečiami dalyvauti
neskelbiamame pirkime, sąrašas.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018-04-30 įsakymu Nr. 4S-50 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio
direktoriaus 2015-02-20 įsakymo Nr. 4S-28 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
patikslinta VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.
Įvykdyta.
4.1.12.

Įvertinus VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos VĮ Vidaus vandens 2018-04-30 Prevencinę kontrolę VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos
žmogiškuosius išteklius, pagal galimybes, kelių direkcija
viešuosiuose pirkimuose vykdančio asmens paskyrimas
prevencinę kontrolę vykdančiu asmeniu paskirti
asmenį, nedalyvaujantį nei viename viešųjų
pirkimų organizavimo ir vykdymo etape.
Rezultatas:
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018-05-11 įsakymu Nr. 4S-58 „Dėl prevencinę kontrolę viešuosiuose pirkimuose atliekančio asmens
paskyrimo“ prevencinę kontrolę vykdančiu asmeniu paskirtas darbuotojas, nedalyvaujantis viešųjų pirkimų organizavime ir vykdyme.
Įvykdyta.
4.1.13.

Parengti ir patvirtinti motorinių pramoginių laivų VĮ Vidaus vandens 2018-06-29 Patvirtinti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos motorinių
laivavedžių rengimo kursų vadovo ir kursų kelių direkcija
pramoginių laivų laivavedžių rengimo kursų vadovo ir kursų
mokytojų pareiginius nuostatus, kuriuose būtų
mokytojų pareiginiai nuostatai
nurodytos konkrečios kursų vadovo ir kursų
mokytojų bei praktinio vairavimo mokytojų
atliekamos darbų funkcijos
Rezultatas:
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018-06-28 įsakymu Nr. 4S-91 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos laivavedžių kursų
vadovo, laivavedžių teorijos mokytojo, laivavedžių praktikos mokytojo pareiginių nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos motorinių
pramoginių laivų laivavedžių rengimo kursų vadovo ir kursų mokytojų pareiginiai nuostatai.
Įvykdyta.
4.1.14.

Patvirtinta motorinių pramoginių laivų laivavedžių VĮ Vidaus vandens
rengimo kursų organizavimo ir vedimo tvarką, kelių direkcija
motorinių pramoginius laivų laivavedžių praktinio
vairavimo egzamino rengimo tvarką, mokymų
literatūros sąrašą, anglų kalbos mokymo programą.

Rezultatas:

2018-06-29

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos pramoginių laivų
laivavedžių rengimo kursų organizavimo ir vedimo tvarkos bei
motorinių pramoginių laivų laivavedžių praktinio vairavimo
egzamino rengimo tvarkos aprašo patvirtinimas. Mokymų
literatūros sąrašo, anglų kalbos mokymo programos
patvirtinimas.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018-06-28 įsakymu Nr. 4S-90 „Dėl motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo“ patvirtinta VĮ Vidaus
vandens kelių direkcijos motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo kursų organizavimo ir vedimo tvarka, motorinių pramoginių laivų laivavedžių praktinio
vairavimo egzamino rengimo tvarka, mokymų literatūros sąrašas, anglų kalbos mokymo programa.
Įvykdyta.
4.1.15.

Tobulinti vidinės kokybės kontrolės bei aviacijos VĮ Lietuvos oro uostai
2018-12-31 Parengtas ir patvirtintas vidinės kokybės kontrolės bei
saugumo priemonių patikrinimu veiklą ir
aviacijos saugumo priemonių patikrinimu veiklos atlikimo
patvirtinti šių vidaus kontrolės priemonių atlikimo
tvarkos aprašas (metodika).
tvarką (metodiką).
Rezultatas:
2018-10-17 VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1R-175 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos
patvirtinimo“ patvirtinta VĮ Lietuvos oro uostų civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programa, kurioje numatyta ir vidinės kokybės kontrolės bei aviacijos
saugumo priemonių patikrinimų atlikimo tvarka.
Įvykdyta.
4.1.16.

Organizuoti mokymus viešųjų pirkimų procedūras VĮ Lietuvos oro uostai
2018-12-31 Suorganizuoti mokymai. Darbuotojų, kurie dalyvavo
atliekantiems asmenims viešųjų bei privačių
mokymuose, skaičius, vienam darbuotojui skirtų mokymo
interesų derinimo bei korupcijos prevencijos
valandų skaičius.
temomis
Rezultatai:
Visi VĮ Lietuvos oro uostų Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai bei dauguma viešųjų pirkimų procedūras atliekančių asmenų dalyvavo mokymuose apie viešųjų bei
privačių interesų derinimą bei korupcijos prevenciją (seminaro trukmė 4 val.). Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 92 darbuotojai, t.y. 14,3 proc. visų įmonės darbuotojų
ir 53 proc. darbuotojų turinčių administravimo įgaliojimus t.y. deklaruojančių privačius interesus teisės aktų nustatyta tvarka.
Įvykdyta.
4.1.17.

Techninių specifikacijų peržiūroms, vertinimams VĮ Lietuvos oro uostai
2018-12-31 Techninių specifikacijų vertinimų, kuriuos atliko išorės
pasitelkti išorės ekspertus
ekspertai, skaičius.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostai, siekdama gauti rinkos nuomonę dėl planuojamų pirkimų, 2018 m. padidino rinkos konsultacijų, skelbtų per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę
sistemą, skaičių. 2018 m. per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą buvo paskelbtos 25 rinkos konsultacijos (gauti 66 tiekėjų komentarai).
2018-10-25 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje VĮ Lietuvos oro uostai paskelbė pirkimą ekspertų paslaugoms įsigyti. Siekta įsigyti: IT srities ekspertų,
inžinerijos srities ekspertų, transporto/mechaninės inžinerijos srities ekspertų, statybos rangos ekspertų paslaugas. 2018-11-29 buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis
dėl IT srities ekspertų paslaugų įsigijimo (jau atliktas 1 ekspertinis vertinimas). Kadangi kitoms pirkimo dalims pasiūlymų nebuvo sulaukta, ateityje, atsižvelgiant į
poreikį, bus svarstoma galimybė pakartotinai skelbti pirkimą dėl ekspertinių paslaugų įsigijimo.
Įvykdyta.

21

Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

4.1.18.

Laukiamas rezultatas

Įvykdymo
terminas
2018-12-31

Periodiškai organizuoti viešųjų pirkimų sutarčių VĮ Lietuvos oro uostai
Atliktų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo atrankinių
vykdymo atrankinius patikrinimus.
patikrinimų skaičius.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostuose 2018 m. buvo įdiegta Viešųjų pirkimų sistema (VIPIS). Jos pagalba, yra nuolat kontroliuojamas kiekvienos sutarties vykdymo efektyvumas,
t.y. užsakymai formuojami ir teikiami vadovui tvirtinti tik per šią sistemą (neatsižvelgiant į užsakymo vertę). Prieš tvirtindamas kiekvieną konkretų užsakymą vadovas
privalo įsitikinti ar tikslingai pateiktas užsakymas, ar neviršijama sutarties vertė ar ji proporcingai išdėstoma sutarties galiojimo laikui ir pan. Įdiegus sistemą jau buvo
atlikti 239 sutarčių vykdymo patvirtinimai. Be to, VĮ Lietuvos oro uostų Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyrius nuolat atlieka šių užsakymų peržiūrą.
Įvykdyta.
4.1.19.

VĮ Lietuvos oro uostai Oro uostų saugos ir VĮ Lietuvos oro uostai
2018-12-31 Atliekant vidinę kokybės kontrolę pateiktų rekomendacijų
saugumo departamentui atliekant vidinę kokybės
standartizuoti atliekamas leidimų bei patekimo procedūras
kontrolės
veiklą
teikti
rekomendacijas
skaičius.
standartizuoti atliekamas leidimų bei pateikimo
procedūras ir taip stengtis nustatyti vienodą
praktiką visų filialų mastu.
Rezultatas:
Atliekant vidinę kokybės kontrolę buvo pateiktos 4 rekomendacijos Aviacijos saugumo skyriams, kaip tinkamai užtikrinti patekimo kontrolės reikalavimus oro uostuose.
Taip pat siekiant standartizuoti atliekamas leidimų bei patekimo procedūras, 2018 m. buvo atnaujinti VĮ Lietuvos oro uostų (Vilniaus, Kauno ir Palangos) įeigos kontrolės
sistemų duomenys.
Įvykdyta.
4.1.20.

Atlikti netikėtus naudojimosi suteiktais leidimais VĮ Lietuvos oro uostai
2018-12-31 Atlikti 25 netikėti naudojimosi suteiktais
patikrinimus.
patikrinimai.
Rezultatas:
2018 m. VĮ Lietuvos oro uostuose (Vilniaus, Kauno ir Palangos) buvo atlikti 43 netikėti patikrinimai, susiję su patekimo kontrolės reikalavimais.
Įvykdyta.
4.1.21.

Organizuoti specialius mokymus viešųjų pirkimų VĮ „Oro navigacija“
srityje VĮ „Oro navigacija“ darbuotojams,
planuojant juos skirti į Viešųjų pirkimų komisiją.

2018-04-30

leidimais

Į VĮ „Oro navigacija“ mokymo planus įtraukti specialūs
viešųjų pirkimų srities mokymai, siekiant laiku ir tinkamai
parengti darbuotojus vykdyti Viešųjų pirkimų komisijos nario
funkcijas.

Rezultatai:
2018-01-25 vyko derybų mokymai VĮ „Oro navigacija“ darbuotojams, kuriuos vedė UAB „Ernst&Young Baltic“ atstovai.
Įvykdyta.
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4.1.22.

Įvykdymo
terminas
2018-04-30

Laukiamas rezultatas

Atsižvelgiant į UAB „Deloitte Lietuva“ audito VĮ „Oro navigacija“
Pašalinti UAB „Deloitte Lietuva“ audito ataskaitoje nustatyti
ataskaitą ir joje pateiktas rekomendacijas, pašalinti
trūkumai ir įgyvendintos rekomendacijos.
nustatytus trūkumus ir priimti/pateikti įmonės
vidaus teisės aktus ar tvarkas/taisykles.
Rezultatai:
Įgyvendinant rekomendacijas 2018-02-01 VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-47 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ pirkimų proceso aprašo
patvirtinimo“, patvirtintas Pirkimų proceso aprašas.
Įvykdyta.
4.1.23.

Siekiant ekonominio rezultato, įgyvendinti UAB VĮ „Oro navigacija“
2018-04-30 Optimizuotas pirkimų procesas, įgyvendinus UAB
„Ernst&Young Baltic“ pateiktas rekomendacijas
„Ernst&Young Baltic“ pateiktas rekomendacijas
dėl pirkimų procesų optimizavimo.
Rezultatai:
2018-02-01 VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-47 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ pirkimų proceso aprašo patvirtinimo“, patvirtintas
Pirkimų procesų aprašas.
Įvykdyta.
4.1.24.

Parengti viešųjų pirkimų komisijos nario VĮ „Oro navigacija“
2018-04-30 Parengta viešųjų pirkimų komisijos nario atmintinė
atmintinę, nustatant elgesio taisykles esant
galimiems korupcijos atvejams iš galimų tiekėjų
pusės.
Rezultatai:
VĮ „Oro navigacija“ tinklapyje, skiltyje Korupcijos prevencija7, patalpinta atmintinė darbuotojams ir rekomendacijos dėl viešųjų pirkimų komisijos narių, pirkimo
organizatorių ir iniciatorių veiksmų, kai jiems yra siūlomas ar duodamas kyšis.
Įvykdyta.
4.1.25.

VĮ „Oro navigacija“ nustatyti personalo atrankų VĮ „Oro navigacija“
vykdymo tvarką, numatant protokoluoti visų
vykdomų personalo atrankų procesus, numatant,
kad personalo atrankoje dalyvaujantys darbuotojai
privalomai pildytų nešališkumo deklaraciją bei
nusišalinimo, siekiant išvengti interesų konflikto.

Rezultatai:
7

https://www.ans.lt/media/cms_page_media/1335/atmintine_vpk.pdf

2018-04-30

Nustatyta personalo atrankų vykdymo tvarka. Nustatyta tvarka
dėl atrankoje dalyvaujančių darbuotojų privalomai pildomos
nešališkumo deklaracijos ir esant poreikiui rašytinio
nusišalinimo nuo sprendimo priėmimo, esant interesų
konfliktui.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Kokybės valdymo procedūra VP3-01 „Personalo valdymas“ papildyta nuostatomis dėl galimo interesų konflikto deklaravimo ir nusišalinimo nuo sprendimo priėmimo
tvarkos.
Įvykdyta.
4.1.26.

Parengti, patvirtinti ir viešai paskelbti visų VĮ
Klaipėdos 2018-04-30 Pareigybių, į kurias pretenduojant bus kreipiamasi į STT dėl
pareigybių, į kurias pretenduojant bus kreipiamasi valstybinio jūrų uosto
informacijos apie asmenį, sąrašo parengimas
darys:
į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba direkcija
prevencinį poveikį ir skaidresnę asmenų patikros sistemą.
dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti
pareigas, sąrašą.
Rezultatai:
2018-02-05 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-30 patvirtintas ir viešai paskelbtas pareigybių, į kurias prieš skiriant
asmenį nustatyta pateikti rašytinį prašymą LR specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašas.
Įvykdyta.
4.1.27.

Naujai redaguoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų VĮ
Klaipėdos 2018-04-30 Patikslintas potvarkis, nustatant privačių interesų konfliktų
uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2012 m. valstybinio jūrų uosto
valdymo įgyvendinimo tvarką VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų
rugsėjo 19 d. potvarkį Nr. PP-6, siekiant apibrėžti direkcija
uosto direkcijos darbuotojams.
privačių interesų konfliktų valdymo įgyvendinimą.
Rezultatai:
2018-03-20 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus potvarkiu Nr. PP-2 „Dėl 2012 m. rugsėjo 19 d. potvarkio Nr. PP-6 pakeitimo“
patikslintas 1.2 papunktis .
Įvykdyta.
4.1.28.

Papildyti esamus metodinius nurodymus ir VšĮ Kelių ir transporto 2018-04-30 Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė valstybinės
nustatyti privalomą darbuotojų skaičių darbo tyrimo institutas
reikšmės keliuose atliekamų tiesimo, statybos, rekonstrukcijos
objekte vykdant Valstybinės reikšmės keliuose
ir taisymo (remonto) darbų kokybės kontrolinių patikrinimų
atliekamų tiesimo, statybos, rekonstrukcijos ir
metu
taisymo (remonto) darbų kokybės kontrolinius
patikrinimus
Rezultatai:
2018-04-27 VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto direktoriaus įsakymu Nr. 2-35 „Dėl VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto valstybinės reikšmės keliuose atliekamų
tiesimo, statybos, rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) darbų kokybės kontrolinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo KTS KKP TA 17 10 punkto pakeitimo“ patikslintas
10 punktas.
Įvykdyta.
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Įvykdymo
terminas
2018-11-30

Laukiamas rezultatas

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Civilinės
aviacijos
Patikslintas teisės aktas, įvardinant aiškiai kas išduoda,
direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 4R- administracija
pratęsia, atnaujina licencijas, sustabdo jų galiojimą bei jas
135 „Dėl Skrydžių valdymo elektronikos
panaikina, apibrėžiant reikalingų dokumentų sąrašą ir per kiek
specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
laiko atliekama procedūra, norint pratęsti licencijas.
Civilinės aviacijos administracija buvo reorganizuota nuo 2019-01-018, priemonės vykdytojas tapo Lietuvos transporto saugos administracija.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
4.1.30.

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Civilinės
aviacijos 2018-11-30 Patikslintas teisės aktas tiksliai apibrėžiant terminus.
direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 4R- administracija
109 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio
įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus
pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
Civilinės aviacijos administracija buvo reorganizuota nuo 2019-01-01, priemonės vykdytojas tapo Lietuvos transporto saugos administracija.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
4.1.31.

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Civilinės
aviacijos 2018-11-30 Patikslintas teisės aktas, tiksliai apibrėžiant licencijų
direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 4R- administracija
sustabdymo, panaikinimo sąlygas ir procesus, sąvokas,
265 „Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų,
informavimo dėl licencijų neišdavimo terminus.
kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo
ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir
skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Civilinės aviacijos administracija buvo reorganizuota nuo 2019-01-01, priemonės vykdytojas tapo Lietuvos transporto saugos administracija.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
4.1.32.

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Civilinės
aviacijos 2018-11-30 Patobulintas teisės aktas, išsamiai apibrėžiant egzaminų
direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. administracija
vykdymo tvarką, egzaminavimo apskundimo procesus, aiškiai
4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės
apibrėžiant licencijų panaikinimo, sustabdymo procedūras ir
priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo
terminus.
taisyklių patvirtinimo“
Civilinės aviacijos administracija buvo reorganizuota nuo 2019-01-01, priemonės vykdytojas tapo Lietuvos transporto saugos administracija.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
8

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0605d80d85b11e8820ea019e5d9ad04?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15222428-7b9e-4800-889c7b65c27a5905
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4.1.33.

Įvykdymo
terminas
2018-12-31

Laukiamas rezultatas

Papildyti darbuotojų, inicijuojančių
ir AB
„Smiltynės
Papildyti darbuotojų, inicijuojančių ir organizuojančių
organizuojančių viešuosius pirkimus, pareiginius perkėla“
viešuosius pirkimus, pareiginiai nuostatai, numatant pirkimų
nuostatus, numatant pirkimų poreikio planavimo ir
poreikio planavimo ir inicijavimo funkcijas.
inicijavimo funkcijas.
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2018-04-27 įsakymu 5T-45 patvirtintas pirkimo iniciatorių sąrašas ir jame nurodyta, kokias funkcijas iniciatoriai privalo
atlikti, įskaitant pirkimų inicijavimą ir organizavimą.
Įvykdyta.
4.1.34.

Aiškiai nustatyti pirkimo iniciatorių, organizatorių AB
„Smiltynės 2018-04-30 Nustatyta aiški pirkimo iniciatorių, organizatorių ir viešųjų
ir viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo perkėla“
pirkimų komisijos narių skyrimo (parinkimo) tvarka.
(parinkimo) tvarką.
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2018-04-27 įsakymu 5T-39 patvirtinta Pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, papildant nuostata dėl
pirkimo iniciatorių, organizatorių ir viešųjų pirkimų komisijos narių skyrimo tvarkos.
Įvykdyta.
4.1.35.

Konkrečiau
įvardinti
aplinkybes,
kada AB
„Smiltynės 2018-04-30 Įvardintos aplinkybės, kada perkančiosios organizacijos
perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę perkėla“
vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą
priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą
pirkimą vykdyti pirkimo organizatoriui arba viešojo pirkimo
vykdyti pirkimo organizatoriui arba viešojo
komisijai neatsižvelgdamas į pirkimo vertę.
pirkimo komisijai neatsižvelgdamas į pirkimo
vertę (numatant aplinkybes rekomenduotina
atsižvelgti į tai, kad viešuosius pirkimus pavedant
atlikti Komisijai yra užtikrinamas didesnis
atliekamų procedūrų skaidrumas).
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2018-04-27 įsakymu 5T-39 patvirtinta Pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, kurioje nurodyta, kada
supaprastintą pirkimą atlieka komisija, o kada pirkimo organizatorius.
Įvykdyta.
4.1.36.

Bendrovės teisės aktuose nustatyti pakviestų AB
ekspertų
pateiktų
pasiūlymų/išvadų perkėla“
dokumentavimo ir vertinimo tvarką.
Rezultatai:

„Smiltynės

2018-04-30

Bendrovės teisės aktuose nustatyta pakviestų ekspertų pateiktų
pasiūlymų/išvadų dokumentavimo ir vertinimo tvarka.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 2018-04-27 įsakymu 5T-39 patvirtinta Pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija, nustatant ekspertinio
vertinimo galimybę, pakviestų ekspertų pateiktų pasiūlymų/išvadų dokumentavimo ir vertinimo tvarką.
Įvykdyta.
4.1.37.

Peržiūrėti visus bendrovėje priimtus vidaus teisės AB
„Lietuvos 2018-12-31 Bus sumažintas bendrovės vidaus teisės aktų (viešųjų pirkimų
aktus, kurie reglamentuoja viešojo pirkimo geležinkeliai“
srityje) skaičius, konsoliduotos jų nuostatos, nustatytos aiškios
procedūrą, įvertinti jų aktualumą, nustatytas
proceso dalyvių atsakomybės, užtikrinta vidaus kontrolė.
proceso dalyvių atsakomybes, vidaus kontrolės
mechanizmus bei sumažinti (konsoliduojant) jų
skaičių.
Rezultatai:
2018 m. patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių specifikacijų, pirkimo paraiškų, pirkimo dokumentų, pirkimo–pardavimo sutarčių ir preliminariųjų pirkimo–
pardavimo sutarčių derinimo, tvirtinimo ir su tuo susijusios atsakomybės nustatymo tvarkos aprašas, taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai“ sandorių patikros atitikties
nacionalinio saugumo interesams patikros procesas ir keli kiti su pirkimų organizavimu susiję teisės aktai. Nuo 2018 m. AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo pradėta taikyti
nauja teisės aktų rengimo praktika, t. y. visi naujai priimami teisės aktai rengiami dokumentuojant procesus. Procesai, siekiant efektyviai valdyti ribotus žmogiškuosius
išteklius, iš karto rengiami atsižvelgiant į papildomos funkcijos (vykdyti naujai įsteigtos įmonės AB „LG CARGO“ pirkimus) atsiradimą ir planuojami patvirtinti 2019
m. Patvirtinus bendrą pirkimo procedūrų procesų aprašą planuojama panaikinti apie 12 teisės aktų.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
4.1.38.

Įgyvendinti „keturių akių principo“ įgyvendinimą AB
„Lietuvos
mažosios vertės pirkimuose.
geležinkeliai“

2018-12-31

Bus užtikrintas proceso ir priimtų sprendimų skaidrumas
mažosios vertės pirkimuose, nustatyti sprendimo priėmimo
kriterijai.

Rezultatai:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. Į-408 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ „AB „Lietuvos geležinkeliai“ mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 28 punkte nurodyta, kad „Jeigu pirkimas
atliktas Bendrovės struktūriniame padalinyje, prieš sudarant pirkimo sutartį apklausos rezultatai įvedami į Ecocost ir šioje sistemoje patvirtinami Bendrovės struktūrinio
padalinio vadovo arba kito atsakingo asmens, turinčio teisę priimti tokį sprendimą.“.
Įvykdyta.
4.1.39.

Parengti ir patvirtinti Valstybės ilgalaikio Pasienio
kontrolės 2018-04-30 Aiškiai reglamentuota Valstybės ilgalaikio materialiojo turto
materialiojo turto nuomos konkurso komisijos punktų direkcija prie
nuomos konkurso komisijos veikla, darbo ir sprendimų
darbo reglamentą
Susisiekimo
priėmimo tvarka.
ministerijos
Rezultatai:
Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso komisijos darbo reglamentas patvirtintas Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2018-03- 26 įsakymu Nr. 3-24 „Dėl Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.
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Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Reglamentuoti serijos pabaigos procedūrą, Lietuvos
transporto
pakeičiant Valstybinės kelių transporto inspekcijos saugos administracija
prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m.
birželio 30 d. įsakymą Nr. 2B-250 „Dėl Transporto
priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo
patvirtinimo“.

2018-08-30

Nustatyta: 1) kas vykdys reikalavimų, pagal kuriuos patvirtinti
tipai, pasikeitimų ir galiojimo stebėseną; 2) tipų, pasikeitus
reikalavimams, pagal kuriuos šie tipo patvirtinimai tampa
negaliojantys, anuliavimo procedūra; 3) registruotinų naujų
transporto priemonių taikant serijos pabaigos procedūrą,
skaičiaus nustatymo principai; 4) serijos pabaigos procedūros
rezultatų fiksavimas ir kontrolė.

Įvykdyta.
4.1.40.

Rezultatai:
2018-07-16 Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-237 patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2009-06-30 įsakymo Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.
Įvykdyta.
4.2.uždavinys. Atlikti organizacinius veiksmus užtikrinant 2016 m. atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės įgyvendinimą
4.2.1.
Sudaryti galimybę internetu užsiregistruoti Lietuvos
transporto 2018-12-31 Techninių-organizacinių priemonių sutvarkymas, kad būtų
techninei apžiūrai pasirenkant patogų laiką.
saugos administracija
galima užsiregistruoti internetu techninei apžiūrai.
Rezultatai:
Nuo 2018 metų gegužės mėnesio Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje sudaryta galimybė registruotis pramoginių ir asmeninių laivų techninėms
apžiūroms elektroniu būdu. Techninės apžiūros grafikai sudaromi iš anksto (prieš mėnesį), todėl asmenys turi galimybę pasirinkti jiems tinkamą datą. Įvertinant aplinkybę,
kad pasikeitus Vidaus vandenų transporto kodeksui daugeliu atvejų techninės apžiūros pramoginiams ir asmeniniams laivams nebus atliekamos, netislinga kurti
registravimosi techninei apžiūrai laivų registro ar kitomis informacinių sistemų priemonėmis.
Įvykdyta.
4.3. uždavinys. Pratęsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų veiklos sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo 2015–2018 m. priemonių
plane neįvykdytas priemones.
4.3.1.
Tobulinti privalomosios techninės apžiūros Susisiekimo
2018-12-31 Patobulintas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
atlikimo kontrolę, užtikrinant privalomosios ministerijos
Kelių
techninės apžiūros atlikimo skaidrumą.
transporto ir civilinės
aviacijos
politikos
departamentas,
Lietuvos
transporto
saugos administracija
Rezultatai:
Parengtas patikslintas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 62, 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo, Įstatymo
papildymo 211, 212, 213, 214, 215, 216, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 straipsniais ir 61 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (toliau – įstatymo
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Laukiamas rezultatas
terminas
projektas) ir pateiktas svarstyti Vyriausybei 2018 m. spalio 31 d. raštu Nr. 2-14075. Lietuvos transporto saugos administracija pagal kompetenciją teikė siūlymus ir
bendradarbiavo rengiant projektą.Siekiant užtikrinti skaidresnį privalomosios techninės apžiūros (PTA) atlikimą šiuo įstatymo projektu siekiama įtvirtinti, kad PTA
atlikimas būtų fiksuojamas vaizdo įrašymo įranga, PTA atliekančioms įmonėms būtų privalu turėti įrangą transporto priemonių valstybiniams registracijos numeriams
užfiksuoti, įrangą transporto priemonių identifikavimo duomenims ir nustatytiems ar pašalintiems trūkumams fotografuoti ir saugoti, taip pat organizuoti ir vykdyti vidaus
kokybės kontrolę. Šiuo įstatymo projektu taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti teisės atlikti PTA suteikimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir teisės atlikti PTA
panaikinimo atvejus, procedūras ir sprendimų priėmimo terminus, taip pat atsisakyti nekonkrečių, netinkamai apibrėžtų, perteklinių ar neproporcingų reikalavimų.
2018 m. lapkričio mėn. Vyriausybė pateikė įstatymo projektui pastabų ir grąžino Susisiekimo ministerijai projektą tobulinti. Planuojama, kad patikslintas projektas bus
pakartotinai teikiamas svarstyti Vyriausybei 2019 m. II ketv.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
4.3.2.

Siekiant tobulinti ir plėtoti elektronines paslaugas, Informacinės
2018-06-01 Pasiekta, kad sukurtomis naujomis elektroninėmis
išanalizuoti įstaigų prie ministerijos pateiktą visuomenės
plėtros
paslaugomis 2017 m. naudojasi ne mažiau kaip 15 proc. visų
informaciją, pateikti išvadas ir pasiūlymus apie komitetas
prie
atitinkamų paslaugų vartotojų.
vartotojų besinaudonaudojančių naujai sukurtomis Susisiekimo
elektroninėmis paslaugomis kiekį
ministerijos
Rezultatai:
Informacinės visuomenės plėtros komitetas 2018-03-14 pateikė raštą Nr. S-208, informuojant, kad pagal įstaigų prie Susisiekimo ministerijos pateiktus duomenis,
2017 m. iš viso suteikta 3.372.319 vnt. paslaugų , iš jų 102.567 vnt. elektroniniu būdu Elektroninių paslaugų dalis nuo visų suteiktų paslaugų skaičiaus sudaro
– 3,04 proc.
Priemonė vykdoma. Ji perkeliama į 2019-2020 m. planą.
5 TIKSLAS. Sklandus ir efektyvus Programos ir jos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas, nustatytais terminais.
5.1 uždavinys. Programos įgyvendinimo 2018 m. priemonių plano įgyvendinimas užtikrinimas nustatant konkrečius terminus.
5.1.1.
Atsakingi vykdytojai pateikia informaciją apie Susisiekimo
2019-01-10 Pateikta informacija apie priemonių, numatytų, Programos
Programos įgyvendinimo 2018 m. priemonių ministerijos
įgyvendinimo 2018 m. priemonių plane, įvykdymo rezultatus.
vykdymą.
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:
Eil. Nr.
Įstaiga/Įmonė
Rašto data
Rašto Reg. Nr., Nr.
1
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2019-01-10 Reg. Nr. 1-286, Nr. 2-4
2
Lietuvos transporto saugos administracija
2018-12-31 Reg. Nr. 1-12426, Nr. 15B-5803
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3
4
5

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

6

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

7
8
9
10
11
12
13

VĮ Lietuvos oro uostai
AB Kelių priežiūra
VĮ Registrų centras
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB „Problematika“
AB Lietuvos paštas
AB „Smiltynės perkėla“

14

AB „Detonas“

15

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

16

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

17

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

18

VšĮ „Plačiajuostis internetas“

19
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

Susisiekimo ministerijos padaliniai:
Teisės ir personalo skyrius
Komunikacijos skyrius
Vidaus audito skyrius
Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas

19.5

Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius

Įvykdymo
terminas
2019-02-05
2019-01-09
2019-01-11
2019-01-10
2018-01-31
2019-01-10
2019-02-06
2019-02-06
2019-02-04
2019-02-19
2019-02-05
2018-12-27
2018-09-05
2018-12-20
2018-12-20
2019-01-16
2019-01-02
2018-08-14
2019-01-11
2019-01-08
2018-12-28

2019-01-09
2018-12-28
2019-01-09
2018-12-05
2019-01-18
2018-12-28
2018-08-31
2019-01-09
2019-01-02
2019-02-25

Laukiamas rezultatas
El. paštu.
Reg. Nr. 1-228, Nr. 2-39
Reg. Nr. 1-303, Nr. 2S-9
Reg. Nr. 1-281, Nr. UD-1.6.28-3611
Reg. Nr.1-12468, Nr. UD-1.6.28-3611
Reg. Nr. 1-270, Nr. 4R-33
El. paštu
Reg. Nr. 1-1160, Nr.S-7850
Reg. Nr. 1-1099, Nr. SD(ADM)-504
El. paštu
El. paštu
Reg. Nr. 1-12381, Nr. 706
Reg. Nr. 1-8643, Nr. S1-272-(7)
Reg. Nr. 1-12252, Nr. S1-344-(7)
Reg. Nr. 1-12249, Nr. S1-345-(7)
Reg. Nr. 1-448, Nr. S1-018-(7)
Reg. Nr. 1-8, Nr. S1-347-(7)
Reg. Nr. 1-8020, Nr. 4A-111/2.5-01
Reg. Nr. 1-302, Nr. 4A-4/2.5-10
Reg. Nr. 1-185, Nr. S-4
Reg. Nr. 1-12409, Nr. 10-345
Reg. Nr. 1-235 (1-12409), Nr. 10-21
Reg. Nr. 1-12394, Nr. R-486
Reg. Nr. 1-201, Nr. R-12
El. paštas
El. paštu
6-4841
El. paštu
Nr. 6-71
El. paštu
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Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Įvykdyta.
2019-03-01 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
Parengiama ir Korupcijos prevencijos komisijoje Susisiekimo
prevencijos komisijai pritarus ataskaitai, ji paskelbiama
apsvarstoma Programos įgyvendinimo 2018 m. ministerijos Biudžeto ir
Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.
priemonių plano vykdymo ataskaita.
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos
skyrius,
Lietuvos Respublikos
susisiekimo
ministerijos kovos su
korupcija
koordinavimo
komisija,
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos korupcijos
prevencijos komisija
Rezultatai:
2019-03-19 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos posėdyje (2019-03-21 protokolas Nr. 6-985) buvo pritarta parengtai
Programos įgyvendinimo 2018 m. priemonių plano vykdymo ataskaitos projektui ir ji buvo patvirtinta.
Įvykdyta.
5.1.2.

