LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2019-2020 M. PLANO 2019 M. ATASKAITA

Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
1. TIKSLAS. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę
1.1. UŽDAVINYS. Įgyvendinti antikorupcinio vertinimo išvadose pateiktas rekomendacijas
1.1.1.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2016 m. liepos 26 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-5762 pakeisti Lietuvos
Respublikos Saugios laivybos įstatymą Nr. VIII1897.

Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-10-01

Patikslintas Lietuvos Respublikos Saugios laivybos
įstatymas Nr. VIII-1897, įtvirtinant reikalavimus dėl
aiškesnių nuostatų ir skaidresnių procedūrų.

Rezultatai:
Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 401, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2661 įsigalios nuo 2020 m. gegužės 1 d.
Įvykdyta.
1.1.2.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2017-12-31
Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Saugios laivybos
tarnybos 2016 m. liepos 26 d. antikorupcinio ministerijos
Pratęsta
įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimą, koreguoti
vertinimo išvadą Nr. 4-01-5762 pakeisti Lietuvos Vandens
ir
2019-10-01
Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti
Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 geležinkelių
Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų
d. įsakymą Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos transporto
laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai
Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos politikos grupė
patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo
jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę
taisykles, įtvirtinus aiškesnes ir skaidresnes
priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius
procedūras.
dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:
Parengtas ir su suinteresuotomis institucijomis suderintas įsakymo projektas, šiuo metu derinamas su ministerijos padaliniais ir bus teikiamas pasirašymui.
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Laukiamas rezultatas
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Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.3.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2018-12-31
Patikslintas Vidaus vandenų transporto specialistų ir
tarnybos 2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio ministerijos
Pratęsta
motorinių
pramoginių
laivų
laivavedžių
vertinimo išvadą Nr. 4-01-7702 pakeisti Lietuvos Vandens
ir
2019-12-31
kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo
saugios laivybos administracijos direktoriaus geležinkelių
tvarkos aprašas, įtvirtinus tikslesnius laivo praktinio
2013 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl Vidaus transporto
vairavimo instruktoriaus nepriekaištingos reputacijos
vandenų transporto specialistų ir motorinių politikos grupė,
reikalavimus, detalizavus kriterijus, pagal kuriuos
pramoginių
laivų
laivavedžių
kvalifikacijos Lietuvos
vertinami egzaminuojamojo įgūdžiai.
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo transporto saugos
patvirtinimo“.
administracija
Rezultatai:
2019-05-16 pasirašytas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-140 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo NR. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patikslintas Vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių
laivų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
Įvykdyta.
1.1.4.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-7702 pakeisti Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio
14 d. įsakymą 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 grupė,
Lietuvos
transporto saugos
administracija

2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

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:
Rengiamas teisės akto projektas, nuostatos derinamos su Lietuvos transporto saugos administracija.
2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/2397 (toliau – Direktyva), dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių
kvalifikacijų pripažinimo, nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2022 m. sausio 17 d. Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga keisti dabar galiojančią
tvarką, reglamentuotą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-479 patvirtintame vidaus vandenų transporto
specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos apraše.
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Laukiamas rezultatas
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vykdytojas
terminas
Numatyta iki 2022 m. sausio 17 d. parengti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3-479 projektą, kuris
įgyvendins Direktyvos nuostatas ir STT rekomendacijas.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.5.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2018-12-31
Patikslinti Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus
tarnybos 2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio ministerijos
Pratęsta
vandenų transporto specialistus ir motorinių
vertinimo išvadą Nr. 4-01-7702 pakeisti Lietuvos Vandens
ir
2019-12-31
pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 27 geležinkelių
nuostatai, nustatant Akreditavimo komisijos veiklos
d. įsakymas Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, transporto
darbo reglamentą ir sudėties viešinimą; papildant
rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir politikos grupė
mokymo įstaigų prašymų nagrinėjimo tvarką.
motorinių
pramoginių
laivų
laivavedžius,
akreditavimo nuostatų patvirtinimo“.
Rezultatai:
Įsakymo nuostatos susijusios su vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimu, todėl jis bus rengiamas tik priėmus naują kodekso pakeitimo projektą susijusį
su Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio nuostatomis.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.6.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2018-12-31
Patikslintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
tarnybos 2016 m. liepos 29 d. antikorupcinio ministerijos
Pratęsta
transporto kodeksas, atlikus vandens transporto
vertinimo išvadą Nr. 4-01-5885 , 2016 m. spalio 14 d. Vandens
ir
2019-12-31
techninės apžiūros peržiūrą.
Nr. 4-01-7702, 2018 m. sausio 17 d. Nr. 4-01-438 ir geležinkelių
2018 m. gruodžio 29 d. Nr. 4-01-10208 transporto
antikorupcinio vertinimo išvadas, pakeistas / politikos grupė
patobulintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodeksas.
Rezultatai:
2019-07-09 priimtas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 14, 16, 19, 26, 41 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 16-2, 24-1 straipsniais įstatymas.
Įvykdyta.
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Laukiamas rezultatas
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terminas
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų AB
„Lietuvos
2019-07-01
Patikslinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Mažos vertės
tarnybos 2018 m. spalio 18 d. antikorupcinio geležinkeliai“
pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos, Rizikingų
vertinimo išvadą Nr. 4-01-8299, patikslinant
pirkimų indentifikavimo ir valdymo tvarkos ir
suvienodinant procedūrų terminus, rizikingų mažos
Pirkimo paraiškų rengimo, pateikimo, derinimo ir
vertės pirkimų sumas, kada reikalinga sudaryti
tvirtinimo tvarkos aprašus.
pirkimų komisiją ir tiekėjų apklausos.
Rezultatai:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019-08-26 raštu Nr. SD(ADM)-3320 informavo, kad atnaujintame Mažos vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos
apraše (aktuali redakcija 2019-07-15 įsakymo Nr. Į-S (ADM)-343) koreguoti 6, 12 ir 14 punktai, kuriuose patikslinta su pirkimais susijusi informacija,
pirkimus atliekantys asmenys, pirkimo būdo pasirinkimas ir neskelbiamos apklausos valdymas).
Rengiami Rizikingo pirkimo identifikavimo, Rizikingo pirkimo suvaldymo ir Pirkimo inicijavimo procesų standartai, juos tvirtinant bus panaikintas AB
„Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. Į-731 „Dėl Rizikingų pirkimų identifikavimo ir jų valdymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d.
įsakymas Nr. PCĮ-219 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirkimo paraiškų rengimo, pateikimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais
jo pakeitimais ir papildymais.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą, paliekant patikslinimus dėl Rizikingų pirkimų indentifikavimo ir valdymo tvarkos ir Pirkimo paraiškų rengimo, pateikimo,
derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašų.
1.1.8.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-6522, patikslinti techninių
prižiūrėtojų sertifikatų išdavimo reglamentavimą.

Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos grupė

2019-12-02

Peržiūrėti paraiškų ir dokumentų vertinimo
procedūrą,
techninių
prižiūrėtojų
sertifikatų
galiojimo ir informacijos viešinimo nuostatas,
patikslinti Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 15 ir
16 straipsnius.

Rezultatai:
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimo projektas šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.9.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Lietuvos
tarnybos 2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio transporto saugos
vertinimo išvadą Nr. 4-01-6522, patikslinti techninių administracija
prižiūrėtojų sertifikatų išdavimo reglamentavimą.

2019-12-02

Peržiūrėti paraiškų ir dokumentų vertinimo
procedūrą,
techninių
prižiūrėtojų
sertifikatų
galiojimo ir informacijos viešinimo nuostatas,
patikslinti Asmenų, pageidaujančių gauti prekinių
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
vagonų, kurie naudojami 1520 mm pločio vėžės
geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo sertifikatą,
paraiškų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtinto
Valstybinės
geležinkelio
inspekcijos
prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 20
d. įsakymu Nr. V-441.

Rezultatai:
Atsižvelgiant į tai, kad tik 2019 m. lapkričio 26 d. buvo pateiktas derinti GTESĮ projektas (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos
įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo projektas), kurio nuostatos nustato įsipareigojimus Administracijai patvirtinti atitinkamus jį įgyvendinančius teisės
aktus, šiuo metu netikslinga rengti Administracijos teisės aktų pakeitimus, kol nebus pritarta įstatymų projektams.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.10. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2019-12-02
Patikslinti Kelių transporto kodeksą, peržiūrint
tarnybos 2018 m. rugpjūčio 14 d. antikorupcinio ministerijos
licencijų išdavimo terminus, jų sustabdymo ir
vertinimo išvadą Nr. 4-01-6356, reikalinga peržiūrėti Kelių ir oro
viešinimo
reglamentavimą,
nepriekaištingos
licencijų išdavimo terminus, jų sustabdymo ir transporto
reputacijos nuostatus.
viešinimo, nepriekaištingos reputacijos nuostatus.
politikos grupė
Rezultatai:
2019-09-26 priimtas Susisiekimo ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2444.
Įvykdyta.
1.1.11. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2019-12-02
Peržiūrėti asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
tarnybos 2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio ministerijos
susijusį su geležinkelių transporto eismu ar vykdyti
vertinimo išvadą Nr. 4-01-6522, patikslinti Vandens
ir
krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų
reglamentavimą dėl asmenų, pageidaujančių dirbti geležinkelių
vadovų funkcijas, egzaminavimo ir mokymo
darbą, susijusį su geležinkelių transporto eismu ar transporto
reglamentavimą, patikslinti Lietuvos Respublikos
vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose politikos grupė
geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr.
darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir mokymo.
IX-19051 17-20 straipsnius.
Rezultatai:
Priėmus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimo projektą, kuris šiuo metu derinamas su suinteresuotomis
institucijomis, ketinama priemonę įgyvendinti.
1

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224463/QOWFyItFdk.
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Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą
1.1.12. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Lietuvos
tarnybos 2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio transporto saugos
vertinimo išvadą Nr. 4-01-6522, patikslinti administracija
reglamentavimą dėl asmenų, pageidaujančių dirbti
darbą, susijusį su geležinkelių transporto eismu ar
vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose
darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir mokymo.

2
3

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454510/WfDLxXkBND.
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246086/SaJMCrxVqK.

2019-12-02

Peržiūrėti asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
susijusį su geležinkelių transporto eismu ar vykdyti
krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų
vadovų funkcijas, egzaminavimo ir mokymo
reglamentavimą, patikslinti:
1) Įgaliojimų asmenims egzaminuoti fizinius
asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba
netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu,
ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti
krivinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų
vadovų funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. liepos 29
d. įsakymu Nr. V-4492;
2) Teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas
tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių
transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir
tvirtinimo vagonuose darbų vadovus suteikimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės geležinkelio
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-183;
3) Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių
transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14
d. įsakymu Nr. V-293;
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Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
4) Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių
krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų
funkcijas, žinių tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Valstybinės
geležinkelio
inspekcijos
prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14
d. įsakymu Nr. V-304.

Rezultatai:
Atsižvelgiant į tai, kad tik 2019-11-26 buvo pateiktas derinti GTESĮ projektas (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX1905 pakeitimo įstatymo projektas), kurio nuostatos nustato įsipareigojimus Administracijai patvirtinti atitinkamus jį įgyvendinančius teisės aktus, šiuo metu
netikslinga rengti Lietuvos transporto saugos administracijos teisės aktų pakeitimus, kol nebus pritarta įstatymų projektams.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.13. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2018 m. gegužės 3 d. antikorupcinio
vertinimo
išvadą
Nr.
4-01-3422,
sukurti
reglamentavimą dėl teisinių paslaugų pirkimų,
nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį.

Susisiekimo
ministerijos
Teisės
ir
personalo skyrius

2019-12-02

Reglamentuoti Susisiekimo ministerijos teisinių
paslaugų pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos
Respublikos
viešųjų
pirkimų
įstatymo
reglamentavimo sritį, tvarką, kurioje būtų aptarti ir
pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo išimtimis.

Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susiekimo ministro 2019-12-02 įsakymas Nr. 3-534 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos teisinių paslaugų pirkimų,
nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Įvykdyta.
1.1.14. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo
2019-12-02
Peržiūrėti keleivinio kelių transporto kontrolės
tarnybos 2018 m. vasario 27 d. antikorupcinio ministerijos
nuostatas, patikslinti Keleivinio kelių transporto
vertinimo išvadą Nr. 4-01-1540, patikslinti kelių Kelių ir oro
kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
transporto priemonių ir keleivių vežimo kontrolės transporto
susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu
reglamentavimą.
politikos grupė
Nr. 3-13(1.5 E)5.
Rezultatai:

4
5

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246087/ihMweYiIyn.
Nuoroda internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d28b5490bf7a11e5a6588fb85a3cc84b
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
2019-10-25 pateiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio
20 d. įsakymo Nr. 3-13(1.5 E) „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (TAIS Nr. 19-12600).
Atsižvelgiant į tai, kad Projektui patiektų institucijų pasiūlymai ir pastabos iš esmės išsiskiria, projekto pateikimas pasirašymui sustabdytas.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.15. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2017 m. birželio 14 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-01-5303, patikslinti traukinio
mašinistų mokymo, egzaminavimo, traukinio
mašinisto pažymėjimų išdavimo, egzaminuotojų ir
egzaminavimo centrams įgaliojimo suteikimo ir
kontrolės nuostatas.

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

2019-12-02

Peržiūrėti nuostatas dėl teisės atlikti psichologinį
vertinimą įgijimo ir kontrolės, vykdymo; mašinistų
mokymo
centrų
pripažinimo;
mašinistų
egzaminuotojų
pripažinimo
ir
įgaliojimų
egzaminavimo centrams suteikimo; mašinistų
egzaminavimo tvarkos; mašinistų pažymėjimų
išdavimo, pratęsimo, pakeitimo, jų galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo atšaukimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
atšaukimo; dokumentų, išduotų kitose valstybėse,
pripažinimo; traukinio mašinistų registro, patikslinti:
1) Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 21-24, 28-29, 3134 straipsnius;
2) Traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinei geležinkelių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. V-153;
3)
Prašymų
išduoti
traukinio
mašinistų
egzaminuotojų
pripažinimo
pažymėjimą
ir
įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo
centrams nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Valstybinei geležinkelių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2010
m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-196;
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
4) Prašymų įgyti teisę atlikti fizinių asmenų,
pageidaujančių
gauti
traukinio
mašinisto
pažymėjimą, psichologinį vertinimą vertinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinei geležinkelių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymu Nr. V-284;
5)
Valstybinės
geležinkelio
inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos atliekamų planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių,
patvirtintų
Valstybinės
geležinkelio
inspekcijos
prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio
27 d. įsakymu Nr. V-604, I-IV, VI skyrių.

Rezultatai:
Atsižvelgiant į tai, kad tik 2019-11-26 buvo pateiktas derinti GTESĮ projektas (Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX1905 pakeitimo įstatymo projektas), kurio nuostatos nustato įsipareigojimus Administracijai patvirtinti atitinkamus jį įgyvendinančius teisės aktus, šiuo metu
netikslinga rengti Administracijos teisės aktų pakeitimus, kol nebus pritarta įstatymų projektams. Priemonės bus įgyvendintos priėmus Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimo projektą, kuris šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.1.16. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2017 m. kovo 1 d. antikorupcinio vertinimo
išvadą Nr. 4-01-1719 patikslinti reglamentavimą dėl
keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais.

Susisiekimo
ministerijos
Kelių ir oro
transporto
politikos grupė

2019-12-02

Papildžius leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį
lengvuoju automobiliu veiklos nuostatas ir
suvienodinus paslaugų teikimo sąlygas, papildžius
kontrolės įgyvendinimo ir atsakomybės taikymo
nuostatas, patikslinti:
1) Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 7 ir
18 straipsnių;
2) Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais
automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. 3-460(1.5 E).
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
Rezultatai:
2019-09-26 priimtas Susisiekimo ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2444.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 3-3 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d.
įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Įvykdyta.
1.2. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos rizikos išvadose pateiktas rekomendacijas
1.2.1.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje dėl
korupcijos analizės Nr. 4-01-3580 „Dėl korupcijos
rizikos analizės Susisiekimo, Finansų ir Energetikos
ministerijų valdomų bendrovių paramos teikimo
srityse“
pateiktus
pasiūlymus,
patobulinant/patvirtinant vidaus teisės aktus dėl
bendrovių paramos teikimo.

AB „Detonas“,
AB
Lietuvos
paštas,
AB
„Lietuvos
geležinkeliai“,
AB
Lietuvos
radijo
ir
televizijos
centras,
AB
Kelių
priežiūra

2017-11-01
Pratęsta
2018-12-31
2019-08-01

Patvirtinti Paramos teikimo tvarkos aprašai.

Rezultatai:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras įgyvendino pateiktus pasiūlymus ir priėmė reikalingus organizacinius sprendimus 2019 m. liepos 19 d. AB Lietuvos
radijo ir televizijos cento valdybos posėdžio metu, patvirtinus AB Lietuvos radijo ir televizijos cento paramos valdymo taisykles (2019 m. liepos 31 d.
protokolas Nr.13). Patvirtintos minėtos taisyklės6 ir informacija apie teikiamą paramą7 skelbiama internetinėje bendrovės svetainėje.
Vykdoma. Ji perkeliama į 2020-2021 m. planą paliekant AB „Detonas“, AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB Kelių priežiūra.
1.2.2.

6
7

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje dėl
korupcijos analizės Nr. 4-01-3580 „Dėl korupcijos
rizikos analizės Susisiekimo, Finansų ir Energetikos
ministerijų valdomų bendrovių paramos teikimo
srityse“ pateiktą pasiūlymą, parengti susisiekimo

Susisiekimo
ministerijos
Teisės
ir
personalo skyrius

2017-11-01
Pratęsta
2018-12-31
2019-08-01

Nuoroda internete: http://www.telecentras.lt/wp-content/uploads/2019/04/Paramos_valdymo_taisykles_20181207.pdf
Nuoroda internete: http://www.telecentras.lt/apie-mus/parama-labdara/

Patvirtinta bendrovių paramos teikimo politika.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

ministro reguliavimo sričiai priskirtų bendrovių
paramos teikimo politiką ir joje nustatyti maksimalias
leidžiamas paramai skiriamų lėšų ribas bei šias ribas
nulemiančius veiksnius, uždrausti teikti paramą
nuostolingai veikiančioms bendrovėms, išskyrus
svarbias išimtis, apie kurias turėtų būti informuojama
visuomenė.
Rezultatai:
Bendrovių paramos teikimo politikos rengimas ministerijoje nėra tikslingas, nes nuostatos dėl maksimalių leidžiamų paramai skiriamų lėšų ribų bei šias ribas
nulemiančių veiksnių, paramos teikimas nuostolingai veikiančioms bendrovėms, išskyrus svarbias išimtis, apie kurias turėtų būti informuojama visuomenė
ir kt. yra nustatytos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme.
Vykdoma.
1.2.3.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų AB
Lietuvos
2019-07-01
Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką
tarnybos 2018 m. gruodžio 28 d. išvadą dėl paštas
nekilnojamojo turto nuomos srityje, patikslinti
korupcijos analizės Nr. 4-01-10564, nekilnojamojo
terminus, nustatyti nuomininko draudimo kontrolės
turto nuomos tvarkoje nustatyti ilgiausius terminus,
tvarką AB Lietuvos pašto negyvenamųjų ir
kiek nekilnojamasis turtas gali būti nuomojamas
gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos apraše,
pagal tą pačią sutartį įskaitant pratęsimus;
patvirtintame AB Lietuvos pašto generalinio
nuomininko įsipareigojimo apdrausti nuomojamas
direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-245.
patalpas kontrolės procedūras ir atsakingus asmenis.
Rezultatai:
AB Lietuvos pašto 2019-06-05 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. T-2019-00021 patvirtintoje Nekilnojamo turto išnuomojimo tvarkoje numatyta, kad AB
Lietuvos paštui priklausantis turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam nei 10 (dešimties) metų terminui, įskaitant visus sutarties pratęsimus, Nekilnojamojo
turto valdymo grupė yra atsakinga už sutarčių kontrolę bei jų administravimą ir nuomininko prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo kontrolę/
Įvykdyta.
1.2.4.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų AB
tarnybos 2018 m. gruodžio 28 d. išvadą dėl paštas
korupcijos analizės Nr. 4-01-10564, nustatyti, kad
nekilnojamojo turto nuomos ar pardavimo sandoriai
nebūtų sudaromi su bendrovės darbuotojais, įmonės
priežiūros ir valdymo organų nariais ar su jais

Lietuvos

2019-07-01

Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką
nekilnojamojo
turto
pardavimo
srityje,
parengti/integruoti nekilnojamojo turto nuomos ar
pardavimo tvarką dėl tinkamo interesų deklaravimo
kontrolę, paskirti atsakingus asmenis, kurie būtų
atsakingi dėl sandorių viešinimo.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

susijusiais asmenimis, ir patvirtinti šio principo
įgyvendinimą užtikrinančius procesus, pavyzdžiui,
tinkamo interesų deklaravimo kontrolę; bendrovės
interneto svetainėje viešai skelbti informaciją apie
sudarytus nekilnojamojo turto pardavimo sandorius ir
nurodyti sutarties sudarymo datą, terminą,
nuomininką ir kitus duomenis.
Rezultatai:
AB Lietuvos pašto valdyba 2019-01-25 sprendimu (įforminta nutarimu Nr. 2-8) patvirtino Viešųjų ir privačių interesų derinimo politiką. Joje numatyti
viešųjų ir privačių interesų valdymo įrankiai:
1. Privačių interesų deklaravimas – STT rekomendacija;
2. Pareigos nusišalinti įgyvendinimas;
3. Išankstinė rašytinė rekomendacija;
4. Asmens nušalinimas;
Asmenys ir (ar) pretendentai (kandidatai) į atitinkamas pareigas privalo užpildyti ir pateikti deklaraciją, kuri pildoma ir teikiama elektroninėmis
priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą. Grupės
įmonės kolegialus ir (ar) vienasmenis valdymo organas pagal kompetenciją patvirtina pareigybių sąrašą, kurie asmenys, turintys administravimo
įgaliojimus, privalo Įstatymo, šios Politikos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus. Politikoje taip pat nustatyti viešųjų ir privačių
interesų derinimo principai bei priemonės. Nustatyti reikalavimai kontrahentams (V skyrius) bei sandorių sudarymo tvarka su susijusiais asmenimis,
pavyzdžiui:
1. Politikos skyriuje nustatyta sprendimų dėl sandorių sudarymo tvarka (tiek, kiek ji neprieštarauja teisės aktuose imperatyviai nustatytai tvarkai) yra
taikoma, kai asmuo dalyvauja priimant sprendimus dėl Grupės sandorių sudarymo su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, kurie laikytini su atitinkamu
asmeniu susijusiais asmenimis. Sprendimą dėl tokio sandorio priima Grupės kolegialus ir (ar) vienasmenis valdymo organas, kuris yra aukštesnis už
atitinkamą asmenį, su kuriuo yra susijusi galima sandorio šalis;
2. Grupės sandoriai gali būti sudaromi su asmenimis ar jų artimais asmenimis. Sprendimą dėl tokio sandorio pagal kompetenciją priima Bendrovės
kolegialus ir (ar) vienasmenis valdymo organas. Taip pat numatyta papildoma sandorių kontrolė dėl Grupės ir su asmenimis susijusių asmenų.
Įgyvendinant Politikos nuostatas, AB Lietuvos pašto generalinė direktorė 2019-04-02 įsakymu Nr. T-2019-00009 atnaujino bendrovės Lietuvos pašto
įmonių grupės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašą bei 2019-04-02 įsakymu Nr. T-2019-00109 patvirtino pareigybių, kurias einantys
asmenys, turi deklaruoti privačius interesus, sąrašą.
Įvykdyta.
1.2.5.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų AB
tarnybos 2018 m. gruodžio 28 d. išvadą dėl paštas
korupcijos analizės Nr. 4-01-10564, atnaujinti

Lietuvos

2019-07-01

Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką
kilnojamojo turto pardavimo srityje, patikslinti AB
Lietuvos pašto kilnojamojo turto pardavimo tvarką,
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Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

kilnojamojo turto pardavimo inicijavimo, siūlomo
patvirtintą generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 10
parduoti kilnojamojo turto vertės nustatymo ir
d. įsakymu Nr. 1-497, peržiūrėjus turto pardavimo
pardavimo
proceso
organizavimo
tvarką,
procesą, atsakingus asmenis, atnaujinant kilnojamojo
užtikrinančią nešališkumą, bei užtikrinti kilnojamojo
turto pardavimo inicijavimą, siūlomo parduoti
turto pardavimą organizuojant viešą procesą (jeigu
kilnojamojo turto vertės nustatymą ir pardavimo
parduodamas turtas turi defektų, užtikrinti, kad juos
proceso organizavimo tvarką, dokumentų.
nustatytų kompetentingi asmenys, nesusiję su
pardavimo procesu, ir būtų saugomi defektus
įrodantys dokumentai); nustatyti, kad kilnojamasis
turtas parduodamas organizuojant viešą procesą, o ne
tiesiogiai besikreipiantiems pirkėjams; kad viešai
skelbiama apie viso kilnojamojo turto pardavimą;
kokie su kilnojamojo turto pardavimu susiję
dokumentai turi būti saugomi, šių dokumentų
saugojimo tvarką ir atsakingus asmenis; kad
nereikalingas ar negalimas naudoti bendrovės
veikloje turtas pirmą kartą parduodamas viešai
skelbiamo aukciono būdu, o tokio turto nepardavus
aukcione organizuojami konkursai.
Rezultatai:
AB Lietuvos paštas 2019-05-17 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. T-2019-00018 buvo atnaujinta kilnojamojo turto pardavimo tvarka. Nustatytos
prevencinės priemonės, kurios užtikrina nešališkumo principą, t. y.:
a) iniciatoriaus (inicijavimas) ir pardavimo komisijos (sprendimų priėmimas, kaip antai, nustatomas kilnojamojo turto pardavimo būdas, pradinė pardavimo
kaina, esminės pardavimo sąlygos) kompetencijos („4 akių principas“);
b) komisijos nariai elektroniniu būdu deklaruoja privačius interesus ir jiems taikomi aukščiau aprašyti visi viešųjų ir privačių interesų derinimo įrankiai;
c) komisijos veikloje taip pat dalyvauja Saugos ir prevencijos departamento ekspertai.
Pardavimo tvarkoje taip pat nustatyta, kad tais atvejais, kai asmenys, norintys iš AB Lietuvos paštas nupirkti turtą, į AB Lietuvos paštas kreipiasi (bet kokia
forma) savo iniciatyva, t. y. AB Lietuvos paštas dar nepradėjus turto pardavimo procedūros, ir savo iniciatyva pateikia AB Lietuvos paštas pasiūlymą dėl
turto įsigijimo, AB Lietuvos paštas informuoja tokį asmenį apie tai, kad nutarusi parduoti turtą, dėl kurio AB Lietuvos paštas gavo atitinkamą asmens
kreipimąsi, organizuos pardavimo procedūrą laikydamasi šios tvarkos (skelbdama apie turto pardavimą viešai, kad potencialūs pirkėjai galėtų pateikti savo
pasiūlymus, o AB Lietuvos paštas galėtų parduoti turtą geriausią pasiūlymą pateikusiam potencialiam pirkėjui). Tokiu būdu panaikinta galimybė turtą
parduoti tiesiogiai besikreipiantiems asmenims. Pardavimų tvarkos VI skyriuje „Informavimas apie parduodamą turtą“ reglamentuoti:
1. viešinimo reikalavimai: apie kilnojamojo turto pardavimą skelbti viešai bendrovės internetiniame puslapyje, jei turto vieneto vertė neviršija 1.000,00
EUR sumos ar kelių/keliolikos kilnojamojo turto vienetų parduodamų kaip vienas objektas vertė neviršija 5.000,00 EUR sumos, AB Lietuvos paštas
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
internetiniame puslapyje ir dar vienoje visuomenės informavimo priemonėje, kai aukščiau nurodytos vertės yra atitinkamai didesnės nei 1.000,00 EUR ir
5.000,00 EUR.
2. skelbimo reikalavimai: turto aprašymas, pradinė kaina, atsiskaitymo būdai ir terminai. Atnaujintoje Pardavimo tvarkoje nustatytas reikalavimas komisijai
pateikti visus parduodamą turtą ir jo būklę apibūdinančius dokumentus: fotofiksacijos, garantijų, patikrų, techninės priežiūros ir kt. panašaus pobūdžio
dokumentai, jei turtas turi defektų – kompetentingų asmenų/institucijų, nesusijusių su šio turto pardavimo procesu, išduotą pažymą, defektinį aktą ar kt.
panašaus pobūdžio dokumentus.
Įgyvendinant rekomendacijas dėl nekilnojamojo bei kilnojamojo turto pardavimo procedūrų, AB Lietuvos paštas papildomai pasirašė sutartį su VĮ
„Registrų centru“ dėl elektroninių aukcionų organizavimo. Tokiu būdu siekiama užtikrinti skaidrumo, nešališkumo ir objektyvumo reikalavimų
įgyvendinimą.
Įvykdyta.
1.3. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų metu nustatytas priemones
1.3.1.

Pripažinti netekusiomis galios Burinių jachtų
registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio
4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Burinių jachtų
registravimo taisyklių patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Atlikus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso pakeitimus dėl vandens
transporto techninės apžiūros, aktualizuoti Burinių
jachtų registravimo taisykles.

Rezultatai:
Įvykdyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-54 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4
d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Burinių jachtų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
Įvykdyta.
1.3.2.

Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2006 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 3-13 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto
priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Atlikus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso pakeitimus dėl vandens
transporto techninės apžiūros, aktualizuoti Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių
registravimo taisykles.

Rezultatai:
Įvykdyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-53 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d.
įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Įvykdyta.
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1.3.3.

Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 3-245 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre
įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių
techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Atlikus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso pakeitimus dėl vandens
transporto techninės apžiūros, aktualizuoti Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų laivų registre
įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių
techninės priežiūros atlikimo taisykles.

Rezultatai:
Parengtas ir su suinteresuotomis institucijomis suderintas įsakymo projektas, artimiausiu metu bus teikiamas tvirtinimui. .
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių 2020-2021 m.
įgyvendinimo planą.
1.3.4.

Patobulinti privalomosios techninės apžiūros Susisiekimo
2016-12-31
Patobulintas Saugaus eismo automobilių keliais
atlikimo kontrolę, užtikrinant privalomosios ministerijos
Pratęsta
įstatymas.
techninės apžiūros atlikimo skaidrumą.
Kelių ir oro
2017-06-01
transporto
2018-12-31
politikos grupė
2019-12-31
Rezultatai:
2019 m. sausio – balandžio mėn. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 62, 10, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 291
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 – SEAKĮ projektas) derintas tarp Susisiekimo ministerijos padalinių.
2019-04-26 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštu Nr. 1D-2241 „Dėl įstatymų projekto derinimo“ Susisiekimo ministerijoje gauti Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymo projektas (SEAKĮ projektas-2), Lietuvos Respublikos kelių
įstatymo 2, 8, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas,
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 415, 416, 420, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 589, 603 ir 610 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektas ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73 ir 6.4311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad tiek SEAKĮ
projekte, tiek Vidaus reikalų ministerijos parengtame SEAKĮ projekte-2 reglamentuojama ta pati privalomosios techninės apžiūros (PTA) sritis, tačiau
reglamentavimo vizijos (PTA veiklos modeliai) iš esmės išsiskiria, SEAKĮ projekto pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei sustabdytas.
Nuspręsta skirtingas pozicijas suderinti rengiant viešąsias konsultacijos dėl PTA atlikimo modelio ir esminių reikalavimų šioje srityje veikiantiems ūkio
subjektams. Planuojama, kad viešosios konsultacijos vyks 2020 m.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių 2020-2021 m.
įgyvendinimo planą.
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Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos
direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 4R-135 transporto saugos
„Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų administracija
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

2018-11-30
Pratęsta
2019-12-31

Patikslintas teisės aktas, įvardinant aiškiai kas
išduoda, pratęsia, atnaujina licencijas, sustabdo jų
galiojimą bei jas panaikina, apibrėžiant reikalingų
dokumentų sąrašą ir per kiek laiko atliekama
procedūra, norint pratęsti licencijas.

Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo
Patikslintos Motorinių transporto priemonių,
ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3-169
priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų
„Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių
dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės,
transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties
tikslinant Europos Bendrijos tipo patvirtinimo
įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
procedūrų ir liudijimo išdavimo terminus.
Rezultatai:
2019-10-15 SM pateikė Vyriausybei svarstyti Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372
„Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ projektą. Nutarimo projekte numatyta, kad nuo 2020-09-01 Lietuvos transporto saugos administracija bus įgaliota
nustatyti motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarką.
2018-05-30 priimtas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei
tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai
(EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB. Šis Reglamentas bus taikomas nuo 2020-09-01 ir pakeis buvusią tipo
patvirtinimo procedūrą (pagal Pagrindų direktyvą 2007/46/EB).
Esminius motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo reikalavimus nustatys Reglamentas 2018/858, o Lietuvos transporto saugos
administracija tvirtinama Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo
tvarka bus techninio pobūdžio (procedūriniai terminai, dokumentų pateikimo tvarka ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 -09-01 iš esmės pasikeis ES ir
nacionaliniai tipo patvirtinimą reglamentuojantys teisės aktai, SM 2009 -04-28 įsakymas Nr. 3-169 artimiausiu metu bus pripažintas netekęs galios.
Vykdymas pabaigtas.
1.3.6.

Rezultatai:
2020 m. sausio 2 d. įsigaliojo 2019 m. gruodžio 27 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-439 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008
m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4R-135 „Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Įvykdyta.
1.3.7.

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos
direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 4R-109 transporto saugos
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos administracija
nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų

2018-11-30
Pratęsta
2019-12-31

Patikslintas teisės aktas tiksliai apibrėžiant terminus.
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išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“.
Rezultatai:
2019 m. gruodžio 27 d. parengtas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio
įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo bei galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ derinamas.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.3.8.

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos
2018-11-30
Patikslintas teisės aktas, tiksliai apibrėžiant licencijų
direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 4R-265 transporto saugos
Pratęsta
sustabdymo, panaikinimo sąlygas ir procesus,
„Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, administracija
2019-12-31
sąvokas, informavimo dėl licencijų neišdavimo
patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo
terminus.
pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams
mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Rezultatai:
2020-01-10 Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-18, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28
d. įsakymas Nr. 4R-265 „Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir
skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios.
Įvykdyta.
1.3.9.

Patobulinti Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos
2018-11-30
Patobulintas teisės aktas, išsamiai apibrėžiant
direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 4R- transporto saugos
Pratęsta
egzaminų
vykdymo
tvarką,
egzaminavimo
93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros administracija
2019-12-31
apskundimo procesus, aiškiai apibrėžiant licencijų
technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių
panaikinimo, sustabdymo procedūras ir terminus.
patvirtinimo“.
Rezultatai:
2020-01-02 įsigaliojo 2019-12-27 Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-433 „Dėl Civilinės aviacijos administracijos
direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 4R-93 „Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Įvykdyta.
1.3.10. Peržiūrėti visus bendrovėje priimtus vidaus teisės AB
„Lietuvos
aktus, kurie reglamentuoja viešojo pirkimo geležinkeliai“
procedūrą, įvertinti jų aktualumą, nustatytas proceso

2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Bus sumažintas bendrovės vidaus teisės aktų (viešųjų
pirkimų srityje) skaičius, konsoliduotos jų nuostatos,
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dalyvių atsakomybes, vidaus kontrolės mechanizmus
nustatytos aiškios proceso dalyvių atsakomybės,
bei sumažinti (konsoliduojant) jų skaičių.
užtikrinta vidaus kontrolė.
Rezultatai:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2019 m. spalio 31 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(ADM)-471 patvirtinus Pirkimų inicijavimo proceso standartą.
Šiuo metu galutinėje derinimo stadijoje yra 5 procesai ir 7 vidinių teisės aktų, kuriuos ketinamas panaikinti.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.3.11. Atlikti dažniausiai kviečiamų tiekėjų į neskelbiamus Susisiekimo
2019-08-30
Atlikti vidiniai tyrimai dėl dažniausiai kviečiamų
pirkimus ir pirkimus iš vieno tiekėjo vidinius tyrimus. ministerijos
tiekėjų pasirinkimo pagrįstumo (tyrime peržiūrėti
Teisės
ir
2017 m. didžiausios vertės 2 vnt. neskelbus pirkimus
personalo
ir 2 vnt. pirkimus iš vieno tiekėjo), pateikiant
skyrius, įstaigos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
prie ministerijos,
korupcijos prevencijos komisijai išvadas ir
valstybės įmonės,
pasiūlymus.
viešosios
įstaigos, akcinės
bendrovės
Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/ įmonė
Rašto data
Rašto Nr., reg. Nr.
Nr.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo 2019-08-20
Nr. 2-279, reg. Nr. 1-7165
1.
ministerijos
2.
Lietuvos transporto saugos administracija
2019-08-30
Nr. 15B-5812, reg. Nr. 1-7463
Nr. (11.14)2-3978, reg. Nr. 1-6693
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 2019-07-31
3.
ministerijos
4.
VĮ „Oro navigacija“
2019-06-03
Nr. 2-520, reg. Nr. 1-5033
5.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
2019-08-30
Nr. 2S-252, reg. Nr. 1-7449
6.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2019-06-07
Nr. UD-1.6.28-1421, reg. Nr. 1-5239
7.
VĮ Lietuvos oro uostai
2019-08-30
Nr. 4R-667, reg. Nr. 1-7457
8.
VĮ Kelių priežiūra
2019-09-05
Nr. SD-1263, reg. Nr
9.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
2019-09-11
Nr. SD(ADM)-3539, reg. Nr.1-7752
10.
AB Lietuvos paštas
2019-09-04
Nr. 3-2019-04262, reg. Nr. 1-7534
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11.
AB „Smiltynės perkėla“
2019-08-29
Nr. 2R(1.11.)-19/547, reg. Nr. 1-7411
12.
AB „Detonas“
2019-09-03
Nr. S1-170-(7), reg. Nr. 1-7504
13.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2019-06-25
Nr. 4A-85/2.5-10, reg. Nr. 1-5664
14.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2019-07-04
Nr.S-87, reg. Nr.1-5907
15.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
2019-07-23
Nr. 10-948, reg. Nr. 1-6446
16.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2019-07-19
Nr. R-384, reg. Nr. 1-6361
17.
Susisiekimo ministerija
2019-07-29
El. paštu
Susisiekimo ministro valdymo srities įmonėse pagal kompetenciją atlikta praktinė pirkimų dokumentų peržiūra pagal bendrą klausimyną. Esminių pažeidimų
nebuvo nustatyta, tačiau praktinių ir rekomenduotinų procesinių tikslinimų procedūroms buvo pastebėta.
Įvykdyta.
1.3.12. Atnaujinti Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) viešųjų
pirkimų organizavimo tvarką, siekiant viešųjų
pirkimų skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo.

Lietuvos
automobilių kelių
direkcijoje prie
Susisiekimo
ministerijos

2019-07-01

Patikslinti LAKD viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašą, nustatant, kad 1. vykdant mažos
vertės pirkimus – neskelbiamas apklausas žodžiu arba
raštu – turi būti rengiamas tiekėjų pasirinkimo
pagrindimas; 2. planuojamo pirkti objekto paraiškos
turi būti registruojamos; 3. pirkimą inicijavusio
skyriaus vadovai turi pasirašinėti konfidencialumo
pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas; 4. būtų
taikomas 4-ių akių principas, vertinant tiekėjų
pasiūlymus; 5. būtų su konkursą laimėjusiu
pasiūlymu susipažinimo procedūra.

Rezultatai:
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos 209-07-01 direktoriaus įsakymu TV-28 atnaujinta viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.
Įvykdyta.
1.3.13. Peržiūrėti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės Lietuvos
2019-07-01
Sumažintas CVP IS pirkimus administruojančių
sistemos
(toliau
–
CVP
IS)
pirkimus automobilių kelių
darbuotojų skaičių.
administruojančių darbuotojų sąrašą.
direkcijoje prie
Susisiekimo
ministerijos
Rezultatai:
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijoje CVP IS administruojančių darbuotojų skaičius sumažintas iki 5.
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1.3.14. Suderinti Sutarčių rengimo taisykles su galiojančiais VĮ
Vidaus
2019-07-01
Pašalintas neaiškus reglamentavimas dėl viešųjų
norminiais teisės aktais.
vandens
kelių
pirkimų sutarčių rengimo ir vykdymo.
direkcija
Rezultatai:
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 4S-133 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 4S-15 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo ir
saugojimo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ sutarčių rengimo taisyklės suderintos su galiojančiais
norminiais teisės aktais 2018 m.
Įvykdyta.
1.3.15. Patikslinti Sutarčių rengimo taisykles nuostatomis dėl VĮ
Vidaus
2019-07-01
Nustatyta su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų
prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktų vandens
kelių
saugojimo tvarka.
saugojimo.
direkcija
Rezultatai:
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 4S-133 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 4S-15 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo ir
saugojimo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ sutarčių rengimo taisyklės suderintos su galiojančiais
norminiais teisės aktais 2018 m.
Įvykdyta.
1.3.16. Tikslinti/koreguoti
Viešųjų
pirkimų
tvarką, AB
„Kelių
2019-12-21
Skaidresnis procesas, iki minimumo sumažinantis
integruojant į ją VIPIS sistemą bei griežčiau priežiūra“
korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų
reglamentuojant Tiekėjų parinkimo kriterijus
organizavime ir vykdyme, bei efektyvesnė sutarčių
neskelbiamuose pirkimuose.
vykdymo kontrolė.
Rezultatai:
Nuo 2018-09-24 visi AB „Kelių priežiūra“ organizuojami ir vykdomi viešieji pirkimai yra registruojami ir duomenys apie juos kaupiami centralizuotoje
pirkimų sistemoje VIPIS, kurioje yra nurodyti visų pirkimų pagrindiniai duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant pirkimo būdą.
Vadovaujantis VPĮ ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, pirkimo būdas yra vienas iš pirkimo sprendimų, kuriuos priima pirkimą
organizuojantis asmuo (Komisija (VPK) arba Pirkimo organizatorius (PO)). VPK sprendimai įforminami protokole, o pirkimo organizatoriaus sprendimai
įforminami jo rengiamuose dokumentuose (pirkimo sąlygose, kvietime pateikti pasiūlymą, pirkimo pažymoje ir pan.).
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
Pirkimo būdas parenkamas pagal metinį pirkimų planą, pagal pirkimo verčių skaičiavimo metodiką (atsižvelgiant į BVPŽ kodus), patvirtintą VPT direktoriaus
įsakymu. Pirminį pirkimo būdą pagal MPP parenka pirkimų analitikas, tačiau konkretaus pirkimo būdą nustato VPK arba PO, nes jis po konkretaus pirkimo
iniciavimo gali pasikeisti, pvz. iš skelbiamo MVP tapti neskelbiamu arba atvirkščiai.
Neskelbiamo pirkimo būdas pasirenkamas išimtinai pagal VPĮ ir MVPTA nustatytus atvejus, t. y. minėtuose teisės aktuose yra baigtinis sąrašas atvejų,
kuomet leidžiama pasirinkti neskelbiamo pirkimo būdą, tad ja ir vadovaujamės.
Vadovaujantis AB „Kelių priežiūra“ Pirkimų organizavimo ir atlikimo, pirkimo sutarčių įgyvendinimo vertinimo ir kontrolės tvarka, nustatytas kontrahentų
patikimumo tikrinimas, t. y., jei pirkimas yra neskelbiamas ir jo vertė lygi arba didesnė nei 500 Eur be PVM, pirkimo organizatorius/komisijos pirmininkas,
prieš kviesdamas tiekėjus teikti pasiūlymus, pateikia užklausą elektroniniu paštu patikrinimas@keliuprieziura.lt, nurodant tiekėjo rekvizitus (pavadinimas,
kodas), pirkimo pavadinimą ir vertę. Prieš teikiant užklausą į patikrinimas@keliuprieziura.lt, pirkimo organizatorius/komisijos pirmininkas patikrina
nepatikimų kontrahentų sąrašą, esantį AB „Kelių priežiūra“ vidiniame tinklapyje, skiltyje „Dokumentai“. Draudžiama kviesti teikti pasiūlymus šiame sąraše
esančius tiekėjus.
Įvykdyta.
1.3.17. VIPIS diegimas bei suderinimas su kitomis Įmonėje AB
„Kelių
naudojamomis programomis.
priežiūra“

2019-12-21

Skaidresnis procesas, iki minimumo sumažinantis
korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų
organizavime ir vykdyme, bei efektyvesnė sutarčių
vykdymo kontrolė.

Rezultatai:
VIPIS įdiegtas/integruotas ir veikia pagal galiojančias AB „Kelių priežiūra“ tvarkas: Pirkimų organizavimo ir atlikimo, pirkimo sutarčių įgyvendinimo
vertinimo ir kontrolės tvarka. (Pirkimų planavimas, pirkimų poreikis, pirkimų paraiškos ir sutarties registravimas). Siekiant efektyvinti sutarčių kontrolę,
2020 m. planuojamas naudoti VIPIS užsakymų modulis, kuris jau integruotas.
Įvykdyta.
1.3.18. Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai VšĮ
Nuolat
Vykdoma aktyvi kontrolė, kad būtų deklaruojami
deklaruotų privačius interesus.
„Plačiajuostis
privatūs interesai.
internetas“
Rezultatai:
2019 m. viešuosius pirkimus vykdantys darbuotojai aktyviai deklaravo privačius interesus. Už korupcijos prevencijos įgyvendinimą atsakingas darbuotojas
nuolatos vykdė informavimo ir konsultavimo funkcijas, todėl visi darbuotojai turėjo galimybę konsultuotis įvairiais, su privačių interesų deklaravimu,
susijusiais klausimais ir teisingai bei laikantis nustatytų terminų juos pateikti.
Įvykdyta.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Nr.
vykdytojas
1.3.19. Nustatyti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo VšĮ „Aukštaitijos
viešojoje įstaigoje metodines rekomendacijas.
siaurasis
geležinkelis“

Įvykdymo
terminas
2019-07-01

Laukiamas rezultatas
Atnaujintas 2013 m. liepos 17 d. direktoriaus
įsakymas Nr. V-71 „Darbo tvarkos taisyklėse“,
nustatant viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
tvarką.

Rezultatai:
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2019-06-25 raštu Nr.S-85 informavo, kad 2018-12-31 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus įsakumy
„Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ viešųjų ir privačių interesų įstaigoje deklaravimo tvarka“.
Įvykdyta.
1.3.20. Organizuoti mokymus „Viešųjų ir privačiųjų interesų VšĮ „Aukštaitijos
2019-07-01
Būtų užtikrintas teisingas privačių interesų
deklaravimas elektroninėje erdvėje“ tema.
siaurasis
deklaracijų pildymas, pateikimas.
geležinkelis“
Rezultatai:
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2019-06-25 raštu Nr.S-85 informavo, kad 2019-05-14 ir 2019-06-12 organizuoti mokymai „Viešųjų ir privačiųjų
interesų deklaravimas elektroninėje erdvėje“, kad būtų užtikrintas teisingas privačių interesų deklaracijų pildymas ir teikimas.
Įvykdyta.
1.3.21. Patvirtinti privačių interesų deklaracijas turinčių VĮ Lietuvos oro
2019-07-01
Patvirtintas privačių interesų deklaracijas turinčių
teikti pareigybių sąrašą.
uostai
teikti pareigybių sąrašas.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2019-07-02 d. įsakymu Nr. 1R-81 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas privačius interesus deklaruojančių pareigybių sąrašas
Įvykdyta.
1.3.22. Naujai
priimamus
darbuotojus,
turinčius VĮ Lietuvos oro
administravimo įgaliojimus, supažindinti su Viešųjų uostai
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi VĮ Lietuvos oro uostai
(toliau – VĮ LOU) metodinių rekomendacijomis.

Nuolat

Dokumentų valdymo specialistei pavesti visus naujai
priimamus darbuotojus, turinčius administravimo
įgaliojimus, supažindinti su Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų
laikymosi
VĮ
LOU
metodinių
rekomendacijomis.

Rezultatai:
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi VĮ Lietuvos oro uostai metodinės rekomendacijos (su vėlesniais
pakeitimais) įtrauktos į dokumentų, su kuriais dokumentų valdymo specialistė privalomai supažindina naujus darbuotojus (turinčius prieigą prie dokumentų
valdymo sistemos), sąrašą.
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Eil.
Nr.
Įvykdyta.

Priemonė

1.3.23. Paskirti trūkstamus pareigūnus.

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

VĮ Lietuvos oro
uostai

2019-07-01

Laukiamas rezultatas

Patvirtintas
skyrimo.

įsakymas

dėl

atitikties

pareigūnų

Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1R-81 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašo patvirtinimo“ buvo paskirta nauja VĮ Lietuvos oro uostų atitikties pareigūnė.
Įvykdyta.
1.3.24. Siekiant užtikrinti išankstinę interesų konfliktų VĮ Lietuvos oro
Nuolat
Periodiškai vykdoma privačių interesų deklaracijų ir
prevenciją, vykdyti privačių interesų deklaracijų ir uostai
juose pateiktų duomenų peržiūra.
juose pateiktų duomenų peržiūrą.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1R-20 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2014 m. birželio
11 d. įsakymo Nr. 1R-109 „Dėl pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti naujos redakcijos Saugos ir saugumo departamento korupcijos
prevencijos ir vindikacijos specialisto pareiginiai nustatai, kuriuose specialistui pavesta kontroliuoti kaip darbuotojai, kuriems taikomos Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo nuostatos, jį įgyvendina. Atsižvelgiant į tai, Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė
periodiškai vykdo privačių interesų deklaracijų ir juose pateiktų duomenų peržiūrą, konsultuoja darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais, teikia
informaciją apie pareigą darbuotojui deklaruoti papildomas pareigas viešuosiuose pirkimuose, teikia išankstines rašytines rekomendacijas, ir kt
Įvykdyta.
1.3.25. Darbuotojams,
turintiems
administravimo VĮ Lietuvos oro
Nuolat
Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose skaičius.
įgaliojimus, dalyvauti mokymuose orientuojantis į uostai
konkrečių procedūrų atlikimą (pvz., nusišalinimo),
šviesti darbuotojus apie deklaracijų patikslinimo
būtinybę.
Rezultatai:
2019 m. mokymuose apie privačių interesų deklaravimą dalyvavo 53 įmonės darbuotojai. Taip pat įmonės intraneto svetainėje visiems darbuotojams nuolat
pateikiama informacija apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.
Įvykdyta.
1.3.26. Registruoti gaunamas dovanas.
Rezultatai:

VĮ Lietuvos oro
uostai

2019-12-31

Įsteigtas gaunamų dovanų registras.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
Į VĮ Lietuvos oro uostų 2020 m. dokumentacijos planą įtrauktas dovanų registras. Pats registras pradėtas pildyti dar 2019 m. pab. Šiuo metu yra rengiamos
taisyklės dėl šio registro pildymo.
Įvykdyta.
1.3.27. Inventorizuoti ir pakeisti VĮ LOU generalinio VĮ Lietuvos oro
2019-12-31
Pakeisti VĮ LOU generalinio direktoriaus įsakymai
direktoriaus
įsakymai,
kuriuose uostai
reglamentuojantys
informacijos
kategorijų
reglamentuojančiuose informacijos saugos taisykles,
klasifikaciją.
numatyti analogišką informacijos kategorijų
klasifikaciją.
Rezultatai:
Buvo peržiūrėti VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys informacijos saugos taisykles ir VĮ Lietuvos oro uostų generalinio
direktoriaus 2019 -12-09 įsakymu Nr. 1R-144 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų bendrųjų informacijos saugos nuostatų pakeitimo“, buvo patvirtinti naujos
redakcijos: Bendrieji informacijos saugos nuostatai, Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo
planas, Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės.
Įvykdyta.
1.3.28. Atnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus VĮ Lietuvos oro
2019-07-01
Atnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems uostai
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems
vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti
vykdant tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti
su šia informacija, sąrašą.
su šia informacija, sąrašai
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2019-07-01 įsakymu Nr. 1R-80 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „slaptai“ ir „konfidencialiai“, pareigų, kurias einantiems asmenims reikia teisės
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo atnaujinti darbuotojų,
turinčių atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašai. Pažymėtina, kad 2019 m. pab. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamentas atliko VĮ Lietuvos oro uostų įslaptintos informacijos apsaugos būklės patikrinimą, po kurio pateikė konkrečias rekomendacijas informacijos
apsaugos priemonių bei procedūrų tobulinimui (tame tarpe ir dėl pareigybių sąrašų tobulinimo). Pateiktos rekomendacijos planuojamos įgyvendinti per 2020
m. I pusmetį.
Įvykdyta.
1.3.29. Stiprinti konfidencialios bei komercinę (gamybinę) VĮ Lietuvos oro
paslaptį sudarančios informacijos kontrolę pritaikant uostai
įdiegtą duomenų nutekinimo sistemą bylų siuntimo į
išorę stebėsenai.

2019-12-31

Atlikti 4 patikrinimai kaip darbuotojai dirba su
įmonės disponuojama informacija.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
Rezultatai:
Per 2019 m. VĮ Lietuvos oro uostuose buvo vykdyti 4 darbuotojų patikrinimai, kurių metu buvo stebima kaip dirbama su įmonės disponuojama informacija.
Įvykdyta.
1.3.30. Patvirtinti pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį VĮ Lietuvos oro
2019-07-01
Patvirtintas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį
numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų uostai
numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų
tarnybai, sąrašą.
tarnybai, sąrašas.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1R-166 „Dėl VĮ Lietuvos oro uostų ketinamų sudaryti sandorių, turto
sunaikinimo ir asmenų atitikties nacionalinio saugumo interesams bei korupcijos prevencijos kriterijams tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ buvo patvirtintas
pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas. Šis sąrašas paskelbtas įmonės tinklapio
skyriuje korupcijos prevencija.
Įvykdyta.
1.3.31. Pašalinti sprendimų priėmimo šališkumą.

VĮ
„Oro
navigacija“

2019-07-01

Patikslinti Kokybės valdymo procedūros VP-3-01
„Personalo valdymas“ 42 ir 43 punktus, kad būtų
užtikrintas objektyvus sprendimų priėmimas.

Rezultatai:
VĮ „Oro navigacija“ 2019-04-19 direktoriaus įsakymu Nr. V-110 patvirtintoje kokybės valdymo procedūroje „Personalo valdymas“ nustatytos priemonės.
Įvykdyta.
1.3.32. Atnaujinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį pasienio Pasienio
kontrolės punktų priežiūros ir remonto darbų kontrolės punktų
organizavimo tvarką.
direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos

2019-12-01

Patikslintas Pasienio kontrolės punktų priežiūros ir
remonto darbų užsakymo, vykdymo, priėmimo ir
apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasienio
kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2006-10-11 įsakymu Nr. 3169, kuriame būtų nustatyti kriterijai, kuriais
vadovaujantis atrenkami objektai statybos remonto
darbams atlikti, nustatyta paslaugų teikėjų sudarytų
sąmatų kontrolės tvarka.

Rezultatai:
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2020-01-10 direktoriaus įsakymu Nr. 3-11 patvirtintas Pasienio kontrolės punktų priežiūros
ir remonto darbų organizavimo tvarkos aprašas.
Įvykdyta.
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Eil.
Nr.

Priemonė

1.3.33. Parengti norminių teisės aktų sąrašą, kuriais
vadovaujamasi vykdant pasienio kontrolės punktų
priežiūrą (darbų saugos, gaisrinės saugos,
aplinkosaugos, radiacinės saugos, higienos ir kt.).

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Pasienio
kontrolės punktų
direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos

2019-05-01

Aktualizuotas norminių teisės aktų, pagal
kompetenciją reikalingų vykdant patikėto turto
valdymą ir tinkamą priežiūrą, sąrašas.

Rezultatai:
Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos parengtas ir patvirtintas Teisės aktų, kuriais vadovaujantis vykdoma pasienio kontrolės
punktų priežiūra, sąrašas (2019-05-17 Nr. 6L-130).
Įvykdyta.
1.3.34. Peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius Pasienio
statinių techninės priežiūros tvarką.
kontrolės punktų
direkcija
prie
Susisiekimo
ministerijos

2019-12-01

Pagal atnaujintus norminius teisės aktus, pakeistas
Pasienio kontrolės punktuose esančių statinių
techninės priežiūros reikalavimų vykdymo, statinių
techninės priežiūros dokumentų pildymo ir
saugojimo tvarkos aprašas, pavirtintas Pasienio
kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2016-05-05 įsakymu Nr. 318.

Rezultatai:
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2020-01-08 direktoriaus įsakymu Nr. 3-7 patvirtintas Pasienio kontrolės punktuose esančių
statinių techninės ir naudojimo priežiūros reikalavimų vykdymo, statinių techninės priežiūros dokumentų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas.
Įvykdyta.
1.3.35. Patvirtinti Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir AB
„Kelių
2018-12-21
Nustatyta Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir
kontrolės procedūrą.
priežiūra“
kontrolės procedūra.
Rezultatai:
AB „Kelių priežiūra“ 2019-04-03 parengta procedūra Nr. PRO-20 dėl Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir kontrolės.
Įvykdyta.
1.3.36. Įrengti technines apsaugos priemones Įmonės AB
„Kelių
2019-12-20
Kontrolė ir apsauga užtikrinta technologinėmis
eksploatuojamuose karjeruose.
priežiūra“
priemonėmis.
Rezultatai:
12 karjerų saugoma elektroninėmis techninėmis priemonėmis. 3 karjerams numatytos investicijos 2020 metais.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Nr.
vykdytojas
terminas
Likusieji saugomi pasyviomis fizinėmis priemonėmis dėl investicijų neatsiperkamumo.
Iš esmės įvykdyta.

Laukiamas rezultatas

1.3.37. Įsigyti/sumontuoti
svėrimo
įrangą AB
„Kelių
2019-12-20
Tinkamas pakraunamų medžiagų apskaitos kontrolės
eksploatuojamuose karjeruose.
priežiūra“
užtikrinimas.
Rezultatai:
2020 metais numatyta įsigyti: 10 svarstyklių autokrautuvams, 1 išmaniosios automobilinės svarstyklės, 1 svėrimo įranga krautuvui.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.3.38. Suderinti su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto VĮ
Klaipėdos
2019-07-01
Patikslintas KVJUD vykdomų ir planuojamų vykdyti
direkcija (toliau – KVJUD) valdyba ir uoste valstybinio jūrų
uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir
veikiančių subjektų asociacijomis, kada Klaipėdos uosto direkcija
įgyvendinimo komisijos reglamentas, numatant
valstybinio
jūrų
uosto
infrastruktūros/
kriterijus, kuriais remiantis būtų sprendžiama, ar su
suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartis
žemės nuomininku pasirašoma, ar nepasirašoma
pasirašoma/nepasirašoma su žemės nuomininku ir
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros/
patvirtinti patikslinant KVJUD vykdomų ir
suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo sutartis.
planuojamų vykdyti uosto infrastuktūros projektų
vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo komisijos
reglamentą.
Rezultatai:
Atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos investicijų panaudojimo
vidaus audito 2019-08-06 ataskaitą Nr. VA-12, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo taisyklių projekto
įgyvendinimo terminas numatytas 2020-03-15.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių
2020-2021 m. įgyvendinimo planą.
1.3.39. Įpareigoti KVJUD vykdomų ir planuojamų vykdyti VĮ
Klaipėdos
uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir valstybinio jūrų
įgyvendinimo komisijos narius ir specialistus, uosto direkcija
kviečiamus eksperto teisėmis, KVJUD Plėtros,
Statybos
ir
eksploatacijos,
Geležinkelių
infrastruktūros,
Akvatorijos
priežiūros
ir

2019-07-01

Papildytas viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir
kontrolės KVJUD aprašas dėl atsakingų asmenų.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

aplinkosaugos
skyrių
projektų
vadovams,
dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose
parenkant projektuotoją, statybos rangovą ir techninę
priežiūrą deklaruoti privačius interesus.
Rezultatai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija -01-23 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-20 buvo pakeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkos aprašas (informuota 2019-04-10 raštu
UD-1.6.28-9492019).
Įvykdyta.
1.3.40. Reglamentuoti KVJUD viešųjų pirkimų komisijos VĮ
Klaipėdos
2019-07-01
Patikslintas KVJUD generalinio direktoriaus 2018infrastruktūros objektų statybos, remonto ir kitų valstybinio jūrų
04-25 įsakymu Nr. V-103 patvirtintas KVJUD
darbų bei su jais susijusių paslaugų pirkimams uosto direkcija
viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos
vykdyti dalyvavimą vedant derybas dėl papildomų
aprašas dėl papildomų darbų kainų derybų ir
darbų kainos, nustatyti reikalavimą vykdyti
ekspertizės.
skaičiuojamosios
kainos
ekspertizę
perkant
papildomus darbus.
Rezultatai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2019-01-23 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-27 „Dėl papildomų darbų skaičiavimo kainos ekspertizės“
patvirtintas aprašas (informuota 2019-04-10 raštu UD-1.6.28-949).
Įvykdyta.
1.3.41. Parengti ir patvirtinti naujas tipines sutarčių formas.

VĮ
Klaipėdos
valstybinio jūrų
uosto direkcija

2019-07-01

Atnaujintas KVJUD generalinio direktoriaus 201407-21 įsakymas Nr. V-190 „Dėl tipinių sutarčių
formų patvirtinimo“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo
pasikeitimus.

Rezultatai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija generalinio direktoriaus 2019-12-31 įsakymas Nr. V-248 „Dėl tipinių sutarčių formų patvirtinimo“ atnaujintos
tipinių sutarčių formos.
Įvykdyta.
1.3.42. Papildyti KVJUD užsakymu rengiamų statybos ir VĮ
Klaipėdos
rekonstravimo projektų įgyvendinimo grupės sudėtį. valstybinio jūrų
uosto direkcija

2019-07-01

Pakeistas KVJUD generalinio direktoriaus 2014-1029 potvarkis Nr. PP-5 „Dėl įmonės užsakymu
rengiamų statybos ir rekonstravimo projektų
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
įgyvendinimo grupės sudėties“, įtraukiant į grupės
sudėtį ir Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos
skyriaus atstovus.

Rezultatai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2019-01-29 generalinio direktoriaus potvarkiu Nr. PP-2 „Dėl įmonės užsakymu rengiamų statybos,
rekonstravimo ir akvatorijos gilinimo projektų įgyvendinimo“.
Įvykdyta.
1.3.43. Parengti Saugiam geležinkelių transporto eismui AB
„Lietuvos
2019-07-01
Parengtas proceso aprašas, kuriame nustatyta skaidri
pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių geležinkeliai“
veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys subjektai, jų
apsaugos zonoje augančių medžių ir krūmų bei
įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų priėmimo principai,
mineralizuotų priešgaisrinių juostų priežiūros
aiškūs kriterijai, terminai, atskirtos sprendimų
proceso aprašą.
priėmimo ir kontrolės funkcijos.
Rezultatai:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Želdinių priežiūros darbų organizavimo procesas patvirtintas 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-59, papildomai
rengiamas Želdinių priežiūros darbų vykdymo kontrolės procesas.
Įvykdyta.
1.3.44. Įvertinti Medienos apskaitos ir pardavimo tvarką AB
„Lietuvos
2019-07-01
Parengtos metodikos nustatys aiškius reikalavimus,
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. geležinkeliai“
metodus medienai apskaityti, jos kainai nustatyti.
kovo 12 d. nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų
Parengtas aprašas (-ai), kuriame nustatyta skaidri
antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir
veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys subjektai, jų
parengti:
įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų priėmimo principai,
- Medienos apskaitos metodiką;
aiškūs kriterijai, terminai, atskirtos sprendimų
- Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo
priėmimo ir kontrolės funkcijos.
metodiką;
- Medienos apskaitos ir pardavimo proceso aprašą.
Rezultatai:
Medienos apskaitos ir priežiūros tvarka buvo patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-133. Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo
metodika nebus rengiama, nes apvalios žaliavinės medienos kaina nustatoma pagal Medienos biržos duomenis kainas.
Įvykdyta.
1.3.45. Periodiškai
apskaityti.

vykdyti

inventorizacijas

medienai AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2019-12-31

Inventorizacijos užtikrins medienos
skaidrumą; bus vykdoma medienos

apskaitos
apskaitos
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
aukštesnio lygio
apskaitos kultūra.

kontrolė;

ugdoma

medienos

Rezultatai
Medienos inventorizacija bendrovėje buvo vykdoma 2019 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Inventorizacija buvo reglamentuota šiais inventorizacijos
aprašais:
1. 2019 m. lapkričio 28 d. inventorizacijos aprašas Nr. S000-0317-20191128-191125;
2. 2019 m. lapkričio 28 d. inventorizacijos aprašas Nr. S000-0312-20191128-191125;
3. 2019 m. gruodžio 6 d. inventorizacijos aprašas Nr. S000-0313-20191206;
4. 2019 m. gruodžio 5 d. inventorizacijos aprašas Nr. S000-0312-20191129-191125;
5. 2019 m. gruodžio 23 d. inventorizacijos aprašas Nr. S000-0314-20191208.
Įvykdyta.
Lietuvos
1.3.46. Kartą per metus peržiūrėti degalų suvartojimo normas AB
2019-07-01
Organizuoti ekonomiškiausio vairuotojo konkursą,
remiantis faktiniais duomenimis, išrinkti ir paskelbti radijo
ir
siekiant skatinti sumažėjusias vidutinės kuro
ekonomiškiausią įmonės vairuotoją.
televizijos
sąnaudas.
centras
Rezultatai:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras organizavo ekonomiško vairavimo konkursą, kuris vyko 2019 m. birželio mėn., nugalėtojai paskelbti ir apdovanoti.
Įvykdyta.
1.3.47. Vykdyti ketvirtinius patikrinimus dėl įtartinų degalų AB
Lietuvos
2019-03-31
Įvykdyti patikrinimai dėl įtartinų degalų pylimų,
pylimo atvejų, paprašant filmuotos vaizdinės radijo
ir
2019-05-31
siekiant kontroliuoti degalų sunaudojimo kiekį.
medžiagos iš degalinių operatoriaus.
televizijos
2019-09-30
centras
2019-12-31
Rezultatai:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centre buvo vykdyti ketvirtiniai patikrinimai. 2019 m. II ketv. Buvo nustatyti 4 atvejai dėl sukčiavimo.
Įvykdyta.
1.3.48. Pateikti įspėjimus kiekvieną mėnesį visiems AB
Lietuvos
Nuolat
Kas mėnesį pritaikytos įspėjamosios priemonės dėl
vairuotojams ir jų vadovams viršijusiems nustatytą radijo
ir
nustatytos kuro suvartojimo normos laikymosi.
kuro suvartojimo normą.
televizijos
centras
Rezultatai:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centre buvo vykdoma kontrolė dėl nustatytos kuro suvartojimo normos laikymosi, susigrąžinta 527 Eur.
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Eil.
Nr.
Įvykdyta.

Priemonė

1.3.49. Sumontuoti GPS
automobilius.

įrangą

į

Atsakingas
vykdytojas
9

Opel

Combo AB
Lietuvos
radijo
ir
televizijos
centras

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2019-07-01

Efektyvesnė kuro suvartojimo ir maršrutų kontrolė.

2019-07-01

Sumažėjęs įmonės automobilių parkas, sumažins
eksploatavimo išlaidas

Rezultatai:
2018 m. buvo sumontuoti GPS įrangą į 9 Opel Combo automobilius.
Įvykdyta.
1.3.50. Automobilių parko optimizavimas.

AB
Lietuvos
radijo
ir
televizijos
centras

Rezultatai:
2018-01-01 iki 2019-07-01 AB Lietuvos radijo ir televizijos centro automobilių parkas sumažėjo nuo 75 iki 60 automobilių, t. y. 20 proc.
Įvykdyta.
Lietuvos
1.3.51. Inžinierių dokumentacijos pildymo darbai perduoti AB
2019-07-01
Inžinierių
darbo
perorganizavimas,
siekiant
kitiems padaliniams.
radijo
ir
efektyvinti įmonės veiklą.
televizijos
centras
Rezultatai:
Buvo vertinama galimybė perduoti sutarčių ir jų pakeitimų pildymą komercijos departamento vadybininkams, tačiau dėl sumažėjusio jų skaičiaus ir darbo
pamainomis, kurios ne visuomet sutampa siūlymo atsisakyta. Buvo įgyvendinti pakeitimai informacinėse sistemose: sumažintas parašų skaičius ant sutartinių
dokumentų, įkelta sutarties forma. Priimtas sprendimas 2020 m. diegti Service Desk sistemą, kuri sumažins dokumentacijos kiekį.
Įvykdyta.
1.3.52. Reglamentuoti automobilių laikymo po darbo tvarką. AB
Lietuvos
2019-07-01
Nustatyta tarnybinių automobilių laikymo po darbo
radijo
ir
valandų tvarka.
televizijos
centras
Rezultatai:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2018-12-26 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 2P-116 reglamentuota automobilių laikymo po darbo tvarką
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Eil.
Nr.
Įvykdyta.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

1.3.53. Kas savaitę patikrinti 1 darbuotojo darbo dienos AB
Lietuvos
maršrutą kiekviename regione.
radijo
ir
televizijos
centras
Rezultatai:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro darbuotojų maršrutų patikra buvo vykdoma.
Įvykdyta.
1.3.54. Parengti ir patvirtinti įgaliotųjų laivų klasifikavimo Lietuvos
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros transporto saugos
procedūros aprašą.
administracija

Įvykdymo
terminas
Nuolat

2019-10-30

Laukiamas rezultatas

Techninės priežiūros centrų
kassavaitinę maršrutų kontrolę.

vadovai

vykdytų

Patvirtintas įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių
atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros procedūros
aprašas, pritaikytas Lietuvos transporto saugos
administracijos struktūrai.

Rezultatai:
2019-12-17 d. Lietuvos transporto saugos administracija raštu Nr. 15B-8211 informavo, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-07-12 įsakymo
Nr. 3-314 „Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir
išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas derinamas.
Vykdoma. Perkeliama į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių 2020-2021 m.
įgyvendinimo planą.
1.3.55. Įpareigoti Kelių tyrimų skyriaus Kelių tyrimų grupės VšĮ Transporto
2019-12-31
Papildytas pareigybių, kurias einantys asmenys
darbuotojus deklaruoti privačius interesus.
kompetencijų
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas, kuris
agentūra
patvirtintas 2017-12-22 VšĮ Kelių transporto tyrimų
instituto direktoriaus įsakymu Nr. 2-127.
Rezultatai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra 2019-12-20 direktoriaus įsakymu Nr. 2-240 papildytas Įstaigos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus sąrašas, pagal kurį Kelių tyrimų grupės darbuotojai įpareigoti deklaruoti privačius interesus.
Įvykdyta.
1.3.56. Parengti ir patvirtinti Leidimų apskaitos audito AB „Smiltynės
periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo perkėla“
reglamentą, kuriame būtų aiškiai reglamentuojami
komisijos darbo principai, funkcijos ir atsakomybė.

2019-12-31

Parengtas ir patvirtintas Leidimų apskaitos audito
periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo
reglamentas.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ 2019-04-08 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-31 patvirtintas Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos
darbo reglamentas.
Įvykdyta.
1.3.57. Paskirti Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir AB „Smiltynės
2019-12-31
Paskirtas Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir
tikrinimo komisijos pirmininką.
perkėla“
tikrinimo komisijos pirmininkas.
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ 2019-04-08 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-31 7 p. paskirtas Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir tikrinimo komisijos
pirmininkas.
Įvykdyta.
1.3.58. Parengti ir patvirtinti leidimų apskaitos (žiniaraščio) AB „Smiltynės
2019-12-31
Parengta ir patvirtinta leidimų apskaitos (žiniaraščio)
audito tvarką. Fiksuoti visus atliekamus patikrinimus perkėla“
audito tvarka. Visi atliekami patikrinimai fiksuojami
raštu.
raštu.
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ 2019-04-08 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-31 (III skyrius) patvirtinta Leidimų apskaitos (žiniaraščio) audito tvarka.
Įvykdyta.
1.3.59. Parengti ir patvirtinti teisės aktų peržiūros tvarką, AB „Smiltynės
2019-12-31
Parengta ir patvirtinta teisės aktų peržiūros tvarka,
paskirti atsakingus asmenis.
perkėla“
paskirti atsakingi asmenys.
Rezultatai:
AB „Smiltynės perkėla“ 2019-12-30 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-76 patvirtinta teisės aktų peržiūros tvarka, paskirti atsakingi asmenys.
Įvykdyta.
1.3.60. Teisės aktuose numatyti veiklos apskundimo tvarką.

AB „Smiltynės
perkėla“

2019-12-31

Teisės aktuose numatyta veiklos (leidimų išdavimo)
apskundimo tvarka.

Rezultatai:
Tvarka neparengta, kadangi motyvuota išvada dėl šios priemonės būtinumo buvo priimta 2018-08-06, t. y. dar galiojant reglamentavimui, kai AB „Smiltynės
perkėla“ spręsdavo dėl neatlygintino leidimų išdavimo pagrindų, šiuo metu, reglamentavimui pasikeitus, tokios tvarkos numatymas nebėra teisiškai tikslingas
ir aktualus.
Vykdymas nebeaktualus.
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Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
1.4. UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse
1.4.1.

Atsakingi vykdytojai, esant poreikiui, Susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
komisijai pateikia patikslintą informaciją dėl veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatytų susisiekimo
ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-466.

Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/Įmonė
Nr.
1 Pasienio kontrolės punktų direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
2 Lietuvos transporto saugos administracija
3 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
4 VĮ „Oro navigacija“
5 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
6 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
7 VĮ Lietuvos oro uostai
8 AB Kelių priežiūra
9 VĮ Registrų centras
10 AB „Lietuvos geležinkeliai“
12 AB Lietuvos paštas
13 AB „Smiltynės perkėla“
14 AB „Detonas“
15 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

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

2019-04-20
2020-04-20

Peržiūrėtas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
sąrašas,
patvirtintas susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d.
įsakymu Nr. 3-466, esant poreikiui, pateikiami
pasiūlymui Susisiekimo ministerijai patikslinimui.

LR susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466 keitimo poreikis
Rašto data
Rašto Nr.
Įsakymo keitimas
2019-04-18 Reg. Nr. 1-3680, Nr. 2-137
Pasiūlyta papildyti 1 veiklos sritimi
2019-04-19 Reg. Nr. 1-3729, Nr. 15B-2597
2019-05-14 Reg. Nr. 1-4438, Nr. 2E-3267

Pasiūlyta papildyti sričių sąrašu
Pasiūlyta tikslinti

2019-04-23 Reg. Nr. 1-3816, Nr. (2-379)

Pasiūlyta tikslinti, paliekant iš 4 viena sritį

2018-04-17
2019-04-19
2019-05-10
2019-04-24
2019-05-10
2019-04-28
2019-04-23
2019-04-17
2019-04-19

Nekeičia
Nekeičia
Pasiūlyta patikslinti formuluotes
Nekeičia
Pasiūlyta tikslinti pateiktu sąrašu
Pasiūlyta papildyti 2 veiklos sritimis
Pasiūlyta išbraukti 1 veiklos sritį
Pasiūlyta papildyti 1 veiklos sritimi
Nekeičia
Pasiūlyta išbraukti 1 veiklos sritį

Reg. Nr. 1-3746, Nr. UD-1.6.28-1065
Reg. Nr. 1-3748, Nr. 4R-295
El. paštu
Reg. Nr. 1-3856, Nr. S-25903 (1.17 E)
Reg. Nr. 1-4376, Nr. SD(ADM)-1971
Reg. Nr. 1-4070, Nr. 3-02074
Reg. Nr. 1-3840, Nr. 2R(1.11)-19/296
Reg. Nr. 1-3642, Nr. S1-087-(7)
Reg. Nr. 1-3784, Nr. 4A-51/2.5-10
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Eil.
Priemonė
Nr.
16 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
17 VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
18 VšĮ „Plačiajuostis internetas“
19 Susisiekimo ministerija
Įvykdyta.

Atsakingas
Įvykdymo
vykdytojas
terminas
2019-04-12 Reg. Nr. 1-3533, Nr. S-29
2019-04-19 Reg, Nr. 1-3765, Nr. 10-510
2019-04-17 Reg. Nr. 1-3637, Nr. R-236
-

Laukiamas rezultatas
Nekeičia
Nekeičia
Nekeičia
Nekeičia

1.4.2.

Pateikiami pasiūlymai dėl įstaigos veiklos sričių Susisiekimo
2019-04-20
Pateikti pasiūlymai sričių, kuriose einamaisiais
korupcijos einamaisiais metais pasireiškimo ministerijos
2020-04-20
metais siūloma atlikti korupcijos pasireiškimo
savarankiški
tikimybei nustatyti.
tikimybės vertinimą, surašant motyvuotą išvadą,
administracijos
Susisiekimo ministerijai.
padaliniai,
įstaigos
prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos,
valstybės įmonės,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/Įmonė
Temos dėl išvados nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę surašymo
Nr.
Rašto data
Rašto Reg. Nr., Nr.
Pasiūlytos veiklos sritys
1. Pasienio kontrolės punktų direkcija 2019-04-18 Reg. Nr. 1-3680, Nr. 2-137
1. Įgyvendinamų statybos investicijų projektų patikrinimai
prie Susisiekimo ministerijos
(fiziniai, administraciniai, finansiniai)
2.
3.
4.
5.

Lietuvos transporto saugos
administracija

2019-04-19 Reg. Nr. 1-3741, Nr. 15B-2604 1. Užsienio valstybių laivų ir laivų, plaukiojančių su Lietuvos
valstybės vėliava, kontrolė, atliekant laivų, plaukiojančių su
Lietuvos valstybės vėliava, apžiūra
Lietuvos automobilių kelių direkcija 2019-05-14 Reg. Nr. 1-4438, Nr. 2E-3267
1. Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)
prie Susisiekimo ministerijos
VĮ „Oro navigacija“
2019-04-23 Reg. Nr.1-3816, Nr. 2-379
1. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas (perkant
paslaugas ir įrangą)
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija 2018-05-06 Reg. Nr.1-4196, Nr. 2S-131
1. Vandens transporto priemonių laikymo paslaugos;
2. Techninės priežiūros ir gamybos skyriaus vykdoma vidaus
vandens laivų priežiūra ir remontas
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Nr.
vykdytojas
6. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 2018-04-17 Reg. Nr. 1-3746, Nr.UD-1.6.28direkcija
1065
7. VĮ Lietuvos oro uostai
2019-04-19 Reg. Nr.1-3748, Nr. 4R-295
8.

AB Kelių priežiūra

9.

AB „Lietuvos geležinkeliai“

10. AB Lietuvos paštas
11. AB „Smiltynės perkėla“
12. AB „Detonas“
13. AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
14. VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“
15. VšĮ Transporto kompetencijų
agentūra
16. VšĮ „Plačiajuostis internetas“
17. Susisiekimo ministerija
Įvykdyta.
1.4.3.

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
1. Sprendimų dėl laivo įleidimo ir (arba) išleidimo iš uosto ir
pastatymo prie krantinės priėmimas Uosto direkcijoje
1. Materialinių vertybių, skirtų VĮ LOU darbuotojų
funkcijoms vykdyti, naudojimas;
2. Neaviacinių paslaugų valdymas
2019-05-10 El. paštu
1. Viešųjų pirkimo organizavimas ir vykdymas;
2. Rangos darbai- Pardavimai
2019-05-10 Reg. Nr.1-4376, Nr. SD(ADM)- 1. Sutarčių, sudarytų informacinių sistemų / technologijų
1971
srityje, vykdymo kontrolės užtikrinimas;
2. Valdomų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje
augančių želdinių inventorizacija ir apskaitymas, būklės
stebėsenos vykdymas
2019-04-28 Reg. Nr.1-4070, Nr. 3-02074
1. Viešieji pirkimų veiklos sritis
2019-04-23 Reg. Nr.1-3840, Nr. 2R(1.11)- 1. Žmogiškųjų išteklių administravimas (personalo atrankos,
19/296
darbuotojų veiklos vertinimo ir atlygio nustatymo procesų
valdymas)
2019-04-17 Reg. Nr.1-3741, Nr.S1-088-(7) 1. Viešųjų pirkimų veiklos sritis
2019-04-19 Reg. Nr.1-3784, Nr.4A-51/2.5- 1. Pirkimų iki 10 tūkst. Eur vykdymas, kurie nėra vykdomi
10
per pirkimų komisiją
2019-04-12 Reg. Nr.1-3533, Nr. S-29
1. Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas
2019-04-19 Reg, Nr. 1-3765, Nr.Nr. 10-510 1. Privačių ir viešųjų interesų derinimas;
2. Personalo valdymas
2019-04-17 Reg. Nr.1-3637,Nr.R-236
1. Projektų dokumentacijos rengimas, projektų įgyvendinimas
bei administravimas
1. Viešųjų pirkimų vykdymas 2018 m. susisiekimo sektoriuje

Pagal gautą informaciją parengiamas susisiekimo
ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466
pakeitimo projektas ir bendras veiklos sričių, kuriose
einamaisiais metais siūloma atlikti korupcijos

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
investicijų
departamento

2019-05-10
2020-05-10
ir

Susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr.
3-466 pakeitimo projektas ir bendras veiklos sričių,
kuriose einamaisiais metais siūloma atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas, surašant
motyvuotą išvadą, sąrašas pateikiamas Lietuvos
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas
surašant Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

pasireiškimo
tikimybės
vertinimą,
Respublikos Susisiekimo ministerijos kovos su
motyvuotą išvadą, sąrašas.
korupcija koordinavimo komisijai.
Rezultatai:
Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos skyrius 2019-05-10 pažyma Nr. 6-1694 „Dėl veiklos sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybei nustatyti“ pateikė atitinkamą informaciją Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijai.
Įvykdyta.
1.4.4.

Apsvarstyti Susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d.
įsakymo Nr. 3-466 pakeitimo projektą ir bendras
veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais siūloma
atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą,
surašant motyvuotą išvadą, sąrašą Lietuvos
Respublikos Susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
komisijos posėdžiuose.

Lietuvos
Respublikos
Susisiekimo
ministerijos
kovos
su
korupcija
koordinavimo
komisija,
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos
komisija

2019-05-30
2020-05-30

Nustatytos sritys, kuriose bus atliekama korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizė ir esant poreikiui būtų
patikslintas susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d.
įsakymas Nr. 3-466, kuriuo patvirtintos veiklos sritys,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė.

Rezultatai:
Sritys, kuriose bus atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir esant poreikiui būtų patikslintas susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymas
Nr. 3-466Patvirtinta protokolu 2019-06-03 Nr. 6-1929.
Susisiekimo ministro 2019-07-01 įsakymu 3-326 „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“ patikslintas veiklos sričių sąrašas.
Įvykdyta.
1.4.5.

Pateikta motyvuota išvada Susisiekimo ministerijai Įstaigos
prie
apie įstaigoje atliktą korupcijos pasireiškimo ministerijos,
viešosios
tikimybės nustatymą.
įstaigos, akcinės

2019-09-01
2020-09-01

Pateiktos
motyvuotos
išvados
Susisiekimo
ministerijai, kuriose nustatyta įstaigoje, įmonėje,
bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybė ir
nustatytos priemonės korupcijos tikimybei sumažinti.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas
bendrovės,
valstybės įmonės

Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/Įmonė
Nr.
1.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2.
Lietuvos transporto saugos administracija
3.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
4.
VĮ „Oro navigacija“
5.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
6.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
7.
VĮ Lietuvos oro uostai
8.
AB Kelių priežiūra
9.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
10.
AB Lietuvos paštas
11.
AB „Smiltynės perkėla“
12.
AB „Detonas“
13.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
14.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
15.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
16.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
17.
Susisiekimo ministerija
Įvykdyta.
1.4.6.

Parengti motyvuotos išvados projektą ir pateikti
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos
su korupcija koordinavimo komisijos ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos komisijoms.

Rezultatai:

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Data

Rašto Reg. Nr., Nr.

2019-08-29
2019-08-30
2019-11-05
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-23
2019-09-10
2019-09-09
2019-10-01
2019-09-20
2019-08-14
2019-08-30
2019-08-28
2019-10-16
2019-09-03
2019-08-28
2019-10-10

Reg. Nr. 1-7419, Nr. 2-292
Reg. Nr. 1-7451, Nr. 15B-5802
Reg. Nr. 1-9536, Nr. 2E-8131
Reg. Nr. 1-7437 Nr. 2-766
Reg. Nr. 1-7450, Nr. 2S-253
Reg. Nr. 1-7289, Nr. UD-1.6.28-1956
Reg. Nr. 1-7695, Nr. 4R-684
Reg. Nr. 1-7659, Nr. SD-1276(1.16.)
Reg. Nr. 1-8337, Nr. SD(ADM)-3840
Reg. Nr.1-8009, Nr. 3-2019-04570
Reg. Nr. 1-7065, Nr.2R(1.11.)-19/536
Reg. Nr. 1-7437, Nr.2-766
Reg. Nr. 1-7392, Nr. 4A-110/2.5-10
Reg. Nr. 1-8853, Nr. S-94
Reg. Nr. 1-7511, Nr. 10-1095
Reg. Nr. 1-7385, Nr. R-453
Reg. Nr. 6-3373

2019-10-01

Parengtas motyvuotos išvados projektas pateikiamas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos
su korupcija koordinavimo komisijai.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
2019-11-05 vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
kovos su korupcija koordinavimo komisijos darbo reglamento 9 p. el. paštu išsiųstas motyvuotos išvados projektas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos nariams. 2019-11-18 tarnybiniu raštu Nr. 6-3849 komisijos nutarimu motyvuotos išvados projektas
pateiktas Lietuvos Respublikos susisiekimo korupcijos prevencijos komisijos nariams. 2019-11-25 protokolu Nr. 6-3942 Lietuvos Respublikos susisiekimo
korupcijos prevencijos komisijos nutarimu komisijos nariai pritarė motyvuotos išvados projektui dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir
susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2019 metų analizės ir vertinimo rezultatų ir nuspręsta jį teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministrui.
Įvykdyta.
1.4.7.

Apsvarstyti motyvuotos išvados projektą Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijos ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos komisijos posėdžiuose.

Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
kovos
su
korupcija
koordinavimo
komisija,
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos
komisija

2019-10-31

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
komisija ir susisiekimo ministras, pateikta Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Rezultatas:
Susisiekimo ministerijos 2019-12-02 raštu Nr. 2-7961 pateikė Motyvuotą išvadą dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro
valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie Susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2019 metų analizės ir vertinimo rezultatų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba įvertinusi pateiktą informaciją, 2020-01-14 raštu Nr. 4-01-308 „Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro veiklos srityse“ informavo, kad didžiąja dalimi, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas
aktualiose veiklos srityse, išsamiai ir objektyviai įvertintos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Įvykdyta.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema
2.1. UŽDAVINYS. Viešinti priimtus sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija
2.1.1.

Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.

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

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

2019-12-31

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.

Pranešimų skaičius

Rezultatas

2 vnt.
21 vnt.
5 vnt.
2 vnt.
5 vnt.
17 vnt.
6 vnt.
18 vnt.
10 vnt.
8 vnt.
9 vnt.
5 vnt.
5 vnt.
2 vnt.
3 vnt.
5 vnt.
7 vnt.

Neįvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
Įvykdymo
vykdytojas
terminas
Pranešimų vidurkis susisiekimo sektoriaus įstaigose 7 vnt.

Laukiamas rezultatas
Įvykdyta

Įvykdyta.
2.1.2.

Pateikti suvestinę informaciją Lietuvos Respublikos Susisiekimo
2019-12-31
Atnaujinta informacija Susisiekimo ministerijos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija ministerijos
internetinėje svetainėje rubrikose Antikorupcinis
koordinavimo komisijai apie einamaisiais metais Teisės
ir
vertinimas ir Informacija apie asmenį surinkimas.
atliktų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ir personalo skyrius
atnaujintą informaciją pagal Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnį.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-12-31 įsakymas Nr. 3-596 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašų patvirtinimo“.
Informacija apie asmenį atnaujinta ir paskelbta Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: http://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/informacijos-apieasmeni-surinkimas .
Įvykdyta.
2.1.3.

Atnaujinti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos komisijos ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos
su korupcija koordinavimo komisijos darbo
reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymu
Nr. 3-309.

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

2019-05-01

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija
koordinavimo
komisijos
darbo
reglamentas, atnaujintas pagal LRV 2018 m.
lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos
Respublikos
pranešėjų
apsaugos
įstatymo
įgyvendinimo“.

Rezultatai:
Susisiekimo ministro 2019-05-02 įsakymu Nr. 3-222 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ buvo atlikti reikalingi pakeitimai, susiję su LRV 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr.
1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatų įgyvendinimu.
Įvykdyta.
2.2. UŽDAVINYS. Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką susisiekimo ministro valdymo įstaigose
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Eil.
Nr.
2.2.1.

Priemonė
Organizuoti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio
švietimo mokymus darbuotojams, didesnį mokymų
skaičių skiriant darbuotojams, atsakingiems už
korupcijos prevenciją, viešuosius pirkimus ir ūkio
subjektų priežiūrą.

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

Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/ įmonė
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos transporto saugos administracija
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
VĮ Kelių priežiūra
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos paštas
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
Susisiekimo ministerija

Įvykdymo
terminas
Nuolat

Laukiamas rezultatas
Suorganizuoti mokymai įvairiomis aktualiomis
korupcijos
prevencijos
temomis,
pateikiant
informaciją darbuotojų mokymuose dalyvavo (koks
tai visų darbuotojų proc.).

Bendras
mokymų
skaičius

Dalyvavusių
darbuotojų
vidutinė
procentinė dalis

1 vnt.
18 vnt.
1 vnt.
3 vnt.
1 vnt.
7 vnt.
4 vnt.
3 vnt.
3 vnt.
11 vnt.
4 vnt.
2 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
8 vnt.
9 vnt.
2 vnt.

9 proc.
7 proc.
26 proc.
37 proc.
31 proc.
15 proc.
5 proc.
3 proc.
10 proc.
2 proc.
7 proc.
70 proc.
10 proc.
42 proc.
3 proc.
24 proc.
20 proc.

Mokymų
skaičius,
susilaukęs
daugiausiai
dalyvių
1 vnt.
4 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
3 vnt.
2 vnt.
1 vnt.
3 vnt.
11 vnt.
1 vnt.
2 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
2 vnt.
1 vnt.

Dalyvavusių
darbuotojų
aukščiausia
procentinė
dalis
9 proc.
23 proc.
26 proc.
100 proc.
31 proc.
30 proc.
9 proc.
7 proc.
10 proc.
2 proc.
20 proc.
70 proc.
10 proc.
42 proc.
15 proc.
90 proc.
38 proc.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas
2019 m. VIDUTINIŠKAI: 5 vnt.
2018 m. VIDUTINIŠKAI: 5 vnt.

Įvykdymo
terminas
13 proc.
18 proc.

Laukiamas rezultatas
2 vnt.
3 vnt.

24 proc.
31 proc.

Įvykdyta.
2019-08-01
Gautos paraiškos iki einamųjų metų spalio 10 d.
Informacija apie organizuojamą atranką paskelbiama Susisiekimo
2020-08-01
pateikiama Lietuvos Respublikos susisiekimo
Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ministerijos
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
www.sumin.lrv.lt, o įstaigos prie ministerijos, Komunikacijos
komisijai.
viešosios įstaigos, valstybės įmonės ir akcinės skyrius
bendrovės informuojamos atskiru raštu.
Rezultatai:
Susisiekimo ministerijos 2019-07-17 raštu Nr. 2-5708 „Dėl kvietimo teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai“, paskelbė tradicinę antikorupcinių
iniciatyvų atranką ir kvietimą teikti apdovanojimui veiksmingas antikorupcines iniciatyvas, įgyvendintas ar įgyvendinamas 2019 m. transporto, pašto ir
elektroninių ryšių srityse įstaigoms prie ministerijos, viešosioms įstaigoms, valstybės įmonėms ir akcinėms bendrovėms. Pranešimas buvo paviešintas ir
Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt.
Įvykdyta.
2.2.2.

2.2.3.

Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo
2019-12-01
Apdovanota įstaiga ar darbuotojas už antikorupcinę
korupcijos prevencijos komisijos balsavimo ministerijos
2020-12-01
veiklą ar kovai prieš korupciją iniciatyvą.
rezultatus parengiamas Lietuvos Respublikos Komunikacijos
susisiekimo ministro padėkos raštas.
skyrius
Rezultatai:
Pagal Susisiekimo ministerijos 2019-07-17 raštą Nr. 2-5708 „Dėl kvietimo teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai“ paraiškų nebuvo gauta.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija 2019-11-18 posėdyje (2019-11-25 protokolas Nr. 6-3942) nutarė Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos pirmininko padėkos raštais pagerbti ir paskatinti visas susisiekimo ministro valdymo
sričiai priskirtas įstaigas prie Susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigas, valstybės įmones ir akcinių bendroves už antikorupcinės aplinkos kūrimą susisiekimo
sektoriuje.
Įvykdyta.
2.2.4.

Suorganizuota apvaliojo stalo diskusija skirta įstaigų Susisiekimo
prie ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir ministerijos
akcinių bendrovių atstovams.
Komunikacijos
skyrius
Rezultatai:

2019-12-31
2020-12-31

Suorganizuotos apvaliojo stalo diskusijos (ne mažiau
1 vnt. per metus).
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Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
vykdytojas
terminas
2019-12-06 susisiekimo ministro valdymo srities įstaigų atstovams apvaliojo stalo diskusijos metu buvo išdalinti Susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos komisijos pirmininko padėkos raštai už antikorupcinės aplinkos kūrimą susisiekimo sektoriuje.
Įvykdyta.
2.3. UŽDAVINYS. Atlikti tyrimus, analizes ir apklausas, skirtas vykdyti korupcijos prevencijos monitoringo funkcijas
2.3.1.

Pateikti Susisiekimo ministerijai informaciją apie Įstaigos
prie
2019-05-01
2018 m. teiktas elektronines paslaugas ir pasiūlymus ministerijos
dėl jų tobulinimo ir tolesnės plėtros pagal pateiktą
Susisiekimo ministerijos užklausą.
Rezultatai:
Eil. Nr. Įstaiga/ įmonė
Rašto data
1.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2019-04-29
2.
Lietuvos transporto saugos administracija
2019-05-02
3.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2019-05-03
Įvykdyta.

Gauta aktuali informacija apie 2018 m. teiktas el.
paslaugas ir pasiūlymai dėl jų tobulinimo.

2.3.2.

Pasiekta, kad sukurtomis naujomis elektroninėmis
paslaugomis 2018 m. naudojasi ne mažiau kaip 15
proc. visų atitinkamų paslaugų vartotojų.

Siekiant tobulinti ir plėtoti elektronines paslaugas,
išanalizuoti įstaigų prie ministerijos pateiktą
informaciją, pateikti išvadas ir pasiūlymus apie
vartotojų besinaudojančių naujai sukurtomis
elektroninėmis paslaugomis kiekį.

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

2019-05-30

Rašto Nr., reg. Nr.
Nr. 2-152, reg. Nr. 1-4023
Nr. 15B-2816, reg. Nr. 1-4076
Nr. 2E-2994, reg. Nr. 1-4147

Rezultatai:
2019-05-14 pažymoje Nr. 6-1761 „Dėl elektroninio būdo naudojimosi Susisiekimo ministerijai pavaldžių įstaigų teikiamomis paslaugomis“ pateikiama
informacija apie ministerijos ir įstaigų prie ministerijos 2017-2018 m. teiktų paslaugų elektroniniu būdu statistika. Elektroniniu būdu suteiktų paslaugų kiekis
2018 m. yra 37,5 proc. ir per metus paaugo 7,1 proc. Statistika rodo, kad jei paslaugą galima suteikti elektroniniu būdu, ji dažniausiai atitinkamu būdu
teikiama (2018 m. sudaro 90,6 proc. atitinkamų paslaugų teikimo atvejų).
Įvykdyta.
2.3.3.

Atliekama apklausa, kurioje būtų nustatyta Susisiekimo
visuomenės dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos
ministerijos veiklos skaidrumą.

2019-12-31

Gauti tyrimų rezultatai, atskleidžiantys visuomenės
vertinimą dėl Susisiekimo ministerijos veiklos
skaidrumo (2017 m. 45 proc., 2018 m. 46 proc.).
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas
Komunikacijos
skyrius

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
Pagal 2019 m. lapkričio m. UAB „Sprinter tyrimai“ atliktą visuomenės apklausą, buvo nustatytas Susisiekimo ministerijos veiklos skaidrumo vertinimo
kritimas. Respondentai atsakant į klausimą „ Ar, Jūsų nuomone, Susisiekimo ministerijos veikla yra skaidri?“, teigiamai atsakiusiųjų buvo 28 proc.
Įvykdyta.
2.3.4.

Pateikti
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos komisijai
informaciją apie 2018 metais atliktus pirkimus pagal
Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą.

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

2019-08-01

Surinkta informacija apie 2018 metais atliktus
pirkimus pagal nustatytus kriterijus.

Rezultatai:
Susisiekimo ministerija 2019-05-07 raštu 2-3464 „Dėl informacijos pateikimo apie 2018 metų pirkimus“ inicijavo informacijos apie vykdytus pirkimus
susisiekimo ministro valdymo srities įmonėse. Gauti rezultatai pateikti raštais:
Eil.
Įstaiga/ įmonė
Rašto data
Rašto Nr., reg. Nr.
Nr.
1.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2019-07-30 Nr. 2-262, reg. Nr. 1-6652
2.
Lietuvos transporto saugos administracija
2019-06-31 Nr. 15B-4182, reg. Nr. 1-5606
3.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2019-07-31 Nr. (11.14)2-3978, reg. Nr. 1-6693
4.
VĮ „Oro navigacija“
2019-07-31 Nr. 2-685, reg. Nr. 1-6682
5.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
2019-08-02 Nr. 2S-219, reg. Nr. 1-6766
6.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2019-07-31 Nr. UD-1.2.28-1794, reg. Nr. 1-6673
7.
VĮ Lietuvos oro uostai
2019-08-01 Nr. 4R-589, reg, Nr. 1-6715
8.
VĮ Kelių priežiūra
2019-07-25 Nr. SD-1075(1.16), reg. Nr. 1-6522
9.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
2019-08-02 Nr.SD(PC)-2125, reg. Nr.1-6780
10.
AB Lietuvos paštas
2019-08-22 Nr. 3-2019-04106, reg. Nr. 1-7220
11.
AB „Smiltynės perkėla“
2019-08-01 Nr. 2R(1.11.)-19/512, reg. Nr. 1-6732
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Eil.
Priemonė
Nr.
12.
AB „Detonas“
13.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
14.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
15.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
16.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
17.
VĮ Registrų centras
Įvykdyta.
2.3.5.

Pagal pateiktus Susisiekimo ministerijos Teisės ir
personalo skyriaus, įstaigų prie ministerijos, viešųjų
įstaigų, akcinių bendrovių ir valstybės įmonių
duomenis, atlikti analizę.

Atsakingas
vykdytojas

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

Įvykdymo
terminas
2019-06-19
2019-07-19
2019-06-25
2019-07-23
2019-07-19
2019-08-29
2019-10-01

Laukiamas rezultatas
Nr. S1-128-(2), reg. Nr. 1-5553
Nr. 4A-97-2.5-10, reg. Nr. 1-6349
Nr. S-79, reg. Nr. 1-5795
Nr.10-950, reg. Nr.1-6449
Nr. R-382, reg. Nr. 1-6359
Nr. S-54375, reg. Nr. 1-7404
Atlikto tyrimo rezultatai su pasiūlymais dėl 2018
metais atliktų pirkimų pagal nustatytus kriterijus
pateikti
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijoms.

Rezultatai:
Parengta 2019-10-10 pažyma Nr. 6-3373 „Dėl 2018 m. susisiekimo sektoriaus pirkimų analizės“ . Monitoringo analizės rezultatai:
(1) susisiekimo sektoriaus bendras pirkimų skaičius 2018 m. ženkliai sumažėjo 38 proc. lyginant su 2017 m. pirkimų skaičiumi, nepriklausomai nuo to, kad
pirkimų vertė 28,2 proc. išaugo. Didžiausias pirkimų skaičiaus pokytis buvo vykdant mažos vertės pirkimus, kurie yra mažiausiai kontroliuojami. Džiugina
tai, kad rizika mažėja mažuose pirkimuose, nes atitinkamų pirkimų vertė tendencingai mažėja ir 2018 m. (sumažėjo 31,8 proc. nuo 2017 m.). Nustatyta
priešinga tendencija vykdant tarptautinius pirkimus, kuriems taikomos visos skaidrumo ir viešumo priemonės, t. y. matomas jų 54,0 proc. vertės pokytis ir
kiekybės dvigubas apimties augimas. Todėl galima teigti, kad naujos teisinės bazės pasikeitimai bei vidiniai sektoriaus sprendimai visumoje tendencingai
mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę, efektyvina lėšų panaudojimą.
(2) Analizuojant neskelbiamų pirkimų apimtį, nustatyta, kad neskelbiamų pirkimų vertės dalis nuo visų vykdytų pirkimų taip pat tendencingai mažėja 2016
m. sudarė 13,6 proc., 2017 m. 5,9 proc., 2018 – 4,8 proc. vykdytų pirkimų vertės atitinkamais metais. Neskelbiamų pirkimų kiekio dalis nuo visų vykdytų
pirkimų nepakito.
(3) Pirkimai iš vieno tiekėjo 2018 m. sektoriuje sudaro 38,3 proc. pirkimų bendros vertės ir 34,0 proc. pirkimų kiekio.
(4) Nustatyta, kad sutarčių keitimų vertė sudaro 1,3 proc. visų pirkimų vertės.
(5) Analizuojant specifinių tarptautinių ir supaprastintų pirkimų (be mažos vertės pirkimų) vykdymą, nustatyta, kad 2018 m. 2,4 proc. vykdytų pirkimų vertės
(9,4 proc. kiekio dalies) sudaro tų pačių prekių ar paslaugų nesikeičiantys tiekėjai pastaruosius penkerius metus. Buvo analizuotos priežastys, kodėl pirkimai
pasibaigia, t. y. reikalinga skelbti pirkimus iš naujo. Nustatyta, kad 20,5 proc. pirkimų nuo jų vertės apimties (arba 10,1 proc. jų kiekio) reikia skelbti iš naujo.
Pusė iš jų yra atmetus visus pasiūlymus dėl per didelės kainos, nauju pirkimu pirkta didesne kaina. Taip pat, 83,1 proc. vertės dalies tarptautinių ir
supaprastintų pirkimų vykdyti, kai vertinimo kriterijų sudarė tik kainos dydis.
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Eil.
Nr.
Įvykdyta.
2.3.6.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Parengti klausimyno projektą, kuris padėtų nustatyti
darbuotojų toleranciją korupcijai, pateikti Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos komisijai.

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

2019-07-31
2020-07-31

Parengtas klausimynas dėl darbuotojų tolerancijos
korupcijai nustatymo.

Rezultatai:
Parengta 2019-07-31 pažyma Nr. 6-2644 „Dėl korupcijos tolerancijos klausimyno“. Apklausos klausimynas, kuris buvo patvirtintas 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, nebuvo keičiamas.
Įvykdyta.
2.3.7.

Pateikti klausimyną užpildyti įstaigų,
bendrovių darbuotojams ar jų grupėms.

įmonių, Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

2019-10-01
2020-10-01

Pateiktas klausimynas įstaigoms prie ministerijos,
viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms,
valstybėms įmonėms.

Rezultatai:
2019-09-09 raštu Nr. 2-6454 „Dėl darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos“ klausimynas pateiktas įstaigoms.
Įvykdyta.
2.3.8.

Pateikti Susisiekimo ministerijai rezultatus ir išvadas, Įstaigos
prie
susijusias su rezultatais, gautais užpildžius ministerijos,
darbuotojams klausimyną dėl korupcijos tolerancijos. viešosios
įstaigos, akcinės
bendrovės,
valstybės įmonės
Rezultatai:

2019-10-30
2020-10-30

Pateiktos išvados ir rezultatai Susisiekimo
ministerijai,
gauti
darbuotojams
užpildžius
tolerancijos korupcijai nustatyti klausimyną.
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Eil.
Nr.
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Įvykdyta.
2.3.9.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Laukiamas rezultatas

Įstaiga/ įmonė

Įvykdymo
terminas
Rašto data

Rašto Nr., reg. Nr.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos transporto saugos administracija
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
VĮ Kelių priežiūra
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos paštas
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
VšĮ „Plačiajuostis internetas“

2019-10-30
2019-10-30
2019-11-26
2019-10-24
2019-10-23
2019-10-15
2019-10-30
2019-11-12
2019-10-18
2019-10-28
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-10-31
2019-11-04
2019-10-29

Nr. 2-358, reg. Nr. 1-9440
Nr. 15B-7149, reg. Nr. 1-9386
El. paštu
Nr. 2-933, reg. Nr. 1-9205
Nr. 2S-315, reg. Nr. 1-9158
Nr. UD-1.2.28-2338, reg. Nr. 1-8832
Nr. 4R-809, reg, Nr. 1-9402
Nr. SD-1629, reg. Nr. 1-10658
Nr.SD(ADM)-4138, reg. Nr.1-8969
Nr. 3-2019-05282, reg. Nr. 1-9294
Nr. 2R(1.11.)-19/661, reg. Nr. 1-9343
Nr. S1-215-(6), reg. Nr. 1-9392
Nr. 4A-126-2.5-10, reg. Nr. 1-9438
Nr. S-99, reg. Nr. 1-9436
Nr.10-1415, reg. Nr.1-9507
Nr. R-564, reg. Nr. 1-9342

Išanalizuoti ir apibendrintą informaciją pateikti Susisiekimo
2019-12-31
Išvados ir rezultatai pateikiami naujoje Lietuvos
Korupcijos prevencijos komisijai.
ministerijos
2020-12-31
Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo
Biudžeto
ir
sričių kovos su korupcija programoje.
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Bendras korupcijos netoleravimas didėja, t. y. 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., o 2019 m. apklausta 2016 respondentų ir darytina išvada, kad darbuotojų tolerancija korupcijai buvo 16 proc.
Palyginamas:
Eil. Nr.
Klausimas
2016 m.
2018 m.
2019 m.
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Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
vykdytojas
terminas
Ar yra buvę situacijų, kuomet Jums vykdant pavestas funkcijas buvo siūloma 23 proc.
7 proc.
6 proc.
atsidėkoti ar bandoma kitaip paveikti?
1.1.
tačiau atsakant į klausimą: Ar informavote savo tiesioginį vadovą, vadovybę ar 50 proc. pranešė
42 proc. pranešė
40 proc.
kitą kompetentingą subjektą apie Jums siūlytą atlygį, dovaną?
2.
Ar praneštumėte savo tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam 79,4 proc. praneštų 85 proc. praneštų 92 proc. praneštų
kompetentingam subjektui, jeigu Jums siūlytų atlygį, dovaną?
3.
Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai 73,5 proc. praneštų 82 proc. praneštų 95
proc.
praneštumėte?
praneštų
Pateikus situaciją, kurioje būtų reikalingas respondentų proaktyvumas, 2018 m. buvo 58 proc., o 2019 jau 66,5 proc. apklaustųjų nurodė, kad imtųsi aktyvių
veiksmų.
Apklausos rezultatai pateikiami 2019-12-17 pažymoje Nr. 6-4332 „Dėl apklausos, skirtos nustatyti darbuotojų toleranciją korupcijai susisiekimo sektoriuje,
rezultatų“.
Įvykdyta.
2.4. UŽDAVINYS. Sklandžiai įgyvendinti korupcijos prevencijos programą ir užtikrinti užsibrėžtų tikslų tęstinumą
2.4.1.

Atsakingi vykdytojai pateikia informaciją apie
Programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių
vykdymą ir pateikia pasiūlymus dėl Programos ir jos
įgyvendinimo 2019–2020 m. priemonių tikslinimo.

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

Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/ įmonė
Nr.
1.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2.
Lietuvos transporto saugos administracija
3.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2020-01-10

Pateikta informacija apie priemonių, numatytų,
Programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių plane,
įvykdymo rezultatus, pateikti pasiūlymai dėl
Programos ir jos įgyvendinimo 2019–2020 m.
priemonių plano pakeitimo.

Rašto data

Rašto Nr., reg. Nr.

2020-01-10
2020-01-13
2020-02-01

Nr. 2-9, reg. Nr. 1-266
Nr. 15B-225, reg. Nr. 1-279
El. paštu
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Eil.
Nr.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
VĮ „Oro navigacija“
2020-01-13
Nr. 2-25, reg. Nr. 1-287
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
2020-01-14
Nr. 2S-12, reg. Nr. 1-376
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2020-01-03
Nr. UD-1.6.28-14, reg. Nr. 1-42
VĮ Lietuvos oro uostai
2020-01-14
Nr. 4R-35, reg. Nr. 1-373
VĮ Kelių priežiūra
2020-01-13
Nr. SD-1629, reg. Nr. 1-286
AB „Lietuvos geležinkeliai“
2020-01-29
Nr. SD(LG)-335, reg. Nr. 1-863
AB Lietuvos paštas
2020-02-26
El. paštu
AB „Smiltynės perkėla“
2020-01-08
Nr. 2R(1.11)-20/768, reg. Nr. 1-140
AB „Detonas“
2019-12-20
Nr. S1-254-(7), Reg, Nr. 1-11307
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2020-01-09
Nr. 4A-4/2.5-10, reg. Nr. 1-214
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2019-06-25
Nr.S-85, reg.Nr.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
2020-01-10
Nr. 10-41, reg. Nr. 1-260
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2020-01-08
Nr. R-8, reg. Nr. 1-161
Susisiekimo ministerijos administraciniai padaliniai pagal kompetenciją 2020-01-07
6-37
17.
informaciją pateikė el. paštu ir raštais.
2020-01-13
6-105
Į pasiūlymus, pateiktus dėl Programos ir jos įgyvendinimo 2019–2020 m. priemonių plano pakeitimo, atsižvelgta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui
priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių 2020-2021 m. įgyvendinimo plane.
Įvykdyta.
2.4.2.

Pagal
pateiktą
Susisiekimo
ministerijos
administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos,
viešųjų įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių
informaciją, parengiamas Programos įgyvendinimo
2019 m. priemonių plano vykdymo ataskaitos
projektas.

Susisiekimo
ministerijos
Biudžeto
ir
investicijų
departamento
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius

2020-02-10

Parengtas Programos įgyvendinimo 2019 m.
priemonių plano vykdymo ataskaitos projektas
pateikiamas
pateikti
pasiūlymus
Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijai.

2020-02-10

Parengtas susisiekimo ministro įsakymo projektas dėl
programos ir / ar priemonių plano pakeitimo
projektas pateikiamas Lietuvos Respublikos

Rezultatai:
Parengta 2020-02-26 raštu Nr. 6-655.
Įvykdyta.
2.4.3.

Pagal
pateiktą
Susisiekimo
ministerijos Susisiekimo
administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos
viešųjų įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių Biudžeto

ir
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas
informaciją, peržiūrima Programa ir parengiamas jos investicijų
įgyvendinimo 2020–2021 m. priemonių plano departamento
projektas.
Ekonomikos ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Parengta 2020-02-26 raštu Nr. 6-655.
Įvykdyta.

Įvykdymo
terminas

2.4.4.

2020-03-01

Korupcijos prevencijos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos komisijose
apsvarstomi Programos įgyvendinimo 2019 m.
priemonių plano vykdymo ataskaitos ir Programos ir
jos įgyvendinimo 2020–2021 m. priemonių plano
projektai.

Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
kovos
su
korupcija
koordinavimo
komisija,
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos
komisija

Laukiamas rezultatas
susisiekimo ministerijos
koordinavimo komisijai.

kovos

su

korupcija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijai pritarus ataskaitai, ji
paskelbiama Susisiekimo ministerijos interneto
svetainėje, o susisiekimo ministro įsakymo projektas
dėl programos ir priemonių plano pakeitimo
pateikiamas susisiekimo ministrui.

Rezultatai:
2020-03-04 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija posėdžio metu (2020-03-10 protokolo Nr. 6-852) pritarė
Programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių plano vykdymo ataskaitai ir Programos ir jos įgyvendinimo 2020–2021 m. priemonių plano projektui.
Įvykdyta.

