LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2020-2021 M. PLANO 2020 M. VYKDYMAS
Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
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 Susisiekimo ministerijos 2021-01-11
2016 m. liepos 26 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. Vandens ir geležinkelių
4-01-5762 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo transporto
politikos
ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 3-314 „Dėl grupė
Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos
Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę
priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius
dokumentus
(liudijimus)
suteikimo
taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę
dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklės išdėstytos nauja redakcija 2020-04-03 Nr. 3-175.
Įvykdyta.
1.1.2. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo ministerijos 2021-01-11
2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. Vandens ir geležinkelių
4-01-7702 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo transporto
politikos
ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 3-479 „Dėl grupė,
Lietuvos
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto transporto
saugos
specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų administracija
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Saugios
laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimą,
koreguoti Įgaliojimų Lietuvos Respublikos
vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų
registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą,
apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius
dokumentus (liudijimus) suteikimo taisykles,
įtvirtinus aiškesnes ir skaidresnes procedūras.
priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius
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:
Susisiekimo ministerijai Lietuvos transporto saugos administracija pateikė pasiūlymus dėl tesės aktų pakeitimo (2020 m. spalio 30 d. LTSA raštas Nr. 15B-9278).
Vykdymas tęsiamas.
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Eil.
Nr.
1.1.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

Laukiamas rezultatas

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo ministerijos
Patikslinti Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus
2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. Vandens ir geležinkelių
vandenų transporto specialistus ir motorinių
4-01-7702 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo transporto
politikos
pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo
ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3-501 „Dėl grupė
nuostatus; Akreditavimo komisijos veiklos
Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto
darbo reglamentą dėl komisijos sudėties
specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius,
viešinimo;
mokymo
įstaigų
prašymų
akreditavimo nuostatų patvirtinimo“.
nagrinėjimo tvarką.
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.
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.
Vykdymas tęsiamas.
1.1.4. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos AB
„Lietuvos 2021-01-11 Patikslinti AB „Lietuvos geležinkeliai“
2018 m. spalio 18 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. geležinkeliai“
Rizikingų pirkimų indentifikavimo ir valdymo
4-01-8299, patikslinti procedūrų terminus, rizikingų
tvarkos ir Pirkimo paraiškų rengimo, pateikimo,
mažos vertės pirkimų sumas, nustatyti pirkimų komisijos
derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašus.
ir tiekėjų apklausos poreikį.
Rezultatai:
Rizikingų pirkimų identifikavimo ir valdymo procesai nuo 2020-10-28 nebegalioja, jų pakeisti ar atnaujinti neplanuojama, nes viešųjų pirkimų srities teisės aktai
nenumato tokio reikalavimo. Pirkimų rizikingumą siekiama suvaldyti per kitas, tiekėjų konkurenciją didinančias priemones, pvz. Tiekėjų pritraukimo standartą,
kuris taikomas visiems skelbiamiems pirkimams. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje dėl
korupcijos analizės Nr. 4-01-3580 išvadoje minima Bendrovės Mažos vertės pirkimų taisyklių redakcija yra negaliojanti, neaktualus 4 išvados klausimas dėl
procedūrų terminų. Bendrovė kaip perkančioji organizacija vadovaujasi 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.
Įvykdyta.
1.1.5. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Peržiūrėti paraiškų ir dokumentų vertinimo
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Vandens ir geležinkelių
procedūrą, techninių prižiūrėtojų sertifikatų
Nr. 4-01-6522, patikslinti techninių prižiūrėtojų transporto
politikos
galiojimo ir informacijos viešinimo nuostatas,
sertifikatų išdavimo reglamentavimą.
grupė
patikslinti Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905
15 ir 16 straipsnius.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
Rezultatai:
Antikorupcinio vertinimo išvadoje pateikti pasiūlymai įvertinti, atitinkami pakeitimai įtraukti į GTESĮ projektą. GTESĮ nauja redakcija Br. XIII-3424 priimta
2020-11-10.
Įvykdyta.
1.1.6. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos
transporto 2021-01-11 Peržiūrėti paraiškų ir dokumentų vertinimo
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą saugos administracija
procedūrą, techninių prižiūrėtojų sertifikatų
Nr. 4-01-6522, patikslinti techninių prižiūrėtojų
galiojimo ir informacijos viešinimo nuostatas,
sertifikatų išdavimo reglamentavimą.
patikslinti Asmenų, pageidaujančių gauti
prekinių 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:
Reglamentavimas patikslintas. Patvirtintas naujas aprašas 2020-12-23 2BE-428
Įvykdyta.
1.1.7. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Peržiūrėti asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
2018 m. liepos 4 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4- Vandens ir geležinkelių
susijusį su geležinkelių transporto eismu ar
01-5276, patikslinti reglamentavimą dėl asmenų, transporto
politikos
vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo
pageidaujančių dirbti darbą, susijusį su geležinkelių grupė
vagonuose
darbų
vadovų
funkcijas,
transporto eismu ar vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo
egzaminavimo ir mokymo reglamentavimą,
vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir
patikslinti Lietuvos Respublikos geležinkelių
mokymo.
transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-19051
17-20 straipsnius.
Rezultatai:
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2020 m. gruodžio 23 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-428 „Dėl asmenų, pageidaujančių atlikti geležinkelių riedmenų,
naudojamų 1 520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą, prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-440 „Dėl techninio prižiūrėtojo sertifikato formos
patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekusiu galios.

1

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224463/QOWFyItFdk.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
Atsižvelgiant šios išvados 2 punkte pateiktas rekomendacijas, Susisiekimo ministerijos parengto Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos
įstatymo Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3424 (toliau – GTESĮ) 22 straipsnio 7 – 11 dalyse ir 23 straipsnio 6 – 11 dalyse patikslinti terminai, susiję su
sprendimų dėl įgaliojimų egzaminavimo centrams ir teisės vykdyti mokymo centro veiklą sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir įgaliojimų egzaminavimo
centrams bei teisės vykdyti mokymo centro veiklą panaikinimo priėmimu (nustatytas ne trumpesnis, kaip 20 darbo dienų terminas nustatytiems pažeidimams
pašalinti, kuris, pateikus motyvuotą prašymą, gali būti pratęstas 20 darbo dienų. Svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje metu buvo nuspręsta, kad tai
tinkamiausias termino nustatymo būdas, apsaugantis ūkio subjektą nuo pernelyg trumpo termino pažeidimams pašalinti nustatymo. Taip pat nustatytas 3 darbo
dienų terminas geležinkelių transporto eismo saugos institucijai priimti sprendimus dėl įgaliojimų egzaminavimo centrams ir teisės vykdyti mokymo centro veiklą
sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir įgaliojimų egzaminavimo centrams bei teisės vykdyti mokymo centro veiklą panaikinimo).
Įvykdyta.
1.1.8. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos
transporto 2021-01-11 Peržiūrėti asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą saugos administracija
susijusį su geležinkelių transporto eismu ar
Nr. 4-01-6522, patikslinti reglamentavimą dėl asmenų,
vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo
pageidaujančių dirbti darbą, susijusį su geležinkelių
vagonuose
darbų
vadovų
funkcijas,
transporto eismu ar vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo
egzaminavimo ir mokymo reglamentavimą,
vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir
patikslinti:
mokymo.
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

2

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

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
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;
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:
1.2019 m. rugpjūčio 10 d. įsigaliojo 2019 m. rugpjūčio 9 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-235 „Dėl įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis,
pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo
ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-449 „Dėl Įgaliojimų asmenims egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba
netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų
funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais buvo pripažintas netekusiu galios.
2. 2021 m. sausio 13 d. įsigaliojo 2020 m. sausio 12 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-17 „Dėl 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 patvirtinimo“,
kuriuo Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 2BE-350 „Dėl 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
patvirtinimo“ buvo pripažintas netekusiu galios (2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2BE-350, Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininko 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-183 „Dėl 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 patvirtinimo“ buvo pripažintas netekusiu galios.
3. 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2020 m. gruodžio 22 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-420 „Dėl fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo

3
4

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246086/SaJMCrxVqK.
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246087/ihMweYiIyn.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-29 „Dėl Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių
transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekusiu galios;
4. Vykdoma. Šiuo metu vyksta naujai rengiamo projekto derinimo procesas. Priėmus naująjį įsakymą pasiūlymai/pastabos bus įgyvendintos, o Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-30 bus pripažįstamas netekusiu galios.
5. Atsižvelgiant į minėtosios išvados 2 punkte pateiktas rekomendacijas, GTESĮ 17 straipsnio 10 – 14 dalyse patikslinti terminai, susiję su sprendimų dėl
techniniams prižiūrėtojams, atliekantiems prekinių vagonų, naudojamų 1 435 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą,
išduodamų sertifikatų galiojimo sustabdymo, panaikinimo priėmimu (analogiškai, kaip nurodyta šio rašto pirmajame punkte). GTESĮ 18 straipsnio 5 dalyje
nustatyta, kad GTESĮ 17 straipsnio 10 – 14 dalys mutatis mutandis taikomos ir priimant sprendimus dėl techninių prižiūrėtojų, atliekančių prekinių vagonų,
naudojamų 1 520 mm pločio vėžės Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle, techninę priežiūrą, sertifikatų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo. Tačiau priešingai
nei rekomenduojama išvados 1.2 papunktyje GTESĮ 17 ir 18 straipsniuose nuspręsta palikti 4 mėnesių terminą techninio prižiūrėtojo sertifikatams išduoti, kadangi
būtent toks terminas yra privalomas pagal 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2020 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1530, 18 straipsnio 1 dalį.
Įvykdyta.
1.1.9. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Peržiūrėti keleivinio kelių transporto kontrolės
2018 m. vasario 27 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. Kelių ir oro transporto
nuostatas, patikslinti Keleivinio kelių transporto
4-01-1540, patikslinti kelių transporto priemonių ir politikos grupė
kontrolės nuostatus, patvirtintus Lietuvos
keleivių vežimo kontrolės reglamentavimą.
Respublikos susisiekimo ministro 2016 m.
sausio 20 d. įsakymu Nr. 3-13(1.5 E)5.
Rezultatai:
Įgyvendinant šią priemonę, 2019 m. spalio 25 d. buvo parengtas ir pateiktas institucijoms ir visuomenei derinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo
projektas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3-13(1.5E) „Dėl Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“. Įvertinus institucijų pastabas ir derinant įsakymo projektą Susisiekimo ministerijoje, buvo nustatyta, kad dalis šių taisyklių nuostatų
išplečia Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas) apibrėžtos kelių transporto kontrolės ribas, todėl tam tikros taisyklių nuostatos turi
būti perkeltos į Kodeksą. Kodekso pakeitimo projektas šiuo metu yra rengiamas, derinant su kitais svarbiais ir būtinais pakeitimais krovininio ir keleivinio
transporto srityse.
Vykdymas tęsiamas.
1.1.10. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Peržiūrėti nuostatas dėl teisės atlikti psichologinį
2017 m. birželio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. Vandens ir geležinkelių
vertinimą įgijimo ir kontrolės, vykdymo;
4-01-5303, patikslinti traukinio mašinistų mokymo, transporto
politikos
mašinistų mokymo centrų pripažinimo;
egzaminavimo,
traukinio
mašinisto
pažymėjimų grupė,
mašinistų egzaminuotojų pripažinimo ir
išdavimo, egzaminuotojų ir egzaminavimo centrams Lietuvos
transporto
įgaliojimų egzaminavimo centrams suteikimo;
įgaliojimo suteikimo ir kontrolės nuostatas.
saugos administracija
mašinistų egzaminavimo tvarkos; mašinistų
5

Nuoroda internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d28b5490bf7a11e5a6588fb85a3cc84b
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Nr.
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Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
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, 2829, 31-34 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. V153;
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. V196;
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

8

Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
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:
1. Siekiant įgyvendinti STT Išvadose pateiktas rekomendacijas, GTESĮ 25 - 27 straipsniuose, 32 straipsnyje įtvirtinta :
1) nuostata, kad ūkio subjektas turi pašalinti nustatytus veiklos pažeidimus per geležinkelių transporto eismo saugos institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 20
darbo dienų terminą;
2) nuostata, kad geležinkelių transporto eismo saugos institucija panaikina įgaliojimų egzaminavimo centrams ar teisės vykdyti mokymo centro veiklą galiojimą
per 3 darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo ar aplinkybių paaiškėjimo dienos;
3) reikalavimas asmenims, pageidaujantiems gauti įgaliojimus egzaminavimo centrams, asmenims, pageidaujantiems įgyti teisę vykdyti traukinio mašinisto
egzaminavimo centro veiklą, ir asmenims, pageidaujantiems gauti traukinimo mašinisto egzaminuotojo pažymėjimą, būti nepriekaištingos reputacijos asmeniu;
pažymėtina, kad būtent šie asmenys priima sprendimus, ar atitinkamas asmuo turi pakankamai žinių dirbti darbą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių
transporto eismu, be to, šių asmenų priimami sprendimai lemia, ar tam tikri asmenys galės vykdyti veiklą, todėl jie gali būti pažeidžiami korupcijos atžvilgiu; iki
2014 m. šias egzaminavimo funkcijas vykdė valstybinė eismo saugos institucija (Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos), asmenis
egzaminuodavo valstybės tarnautojai, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme keliamas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas;
4) reikalavimas egzaminavimo centrams ir mašinistų egzaminavimo centrams užtikrinti egzaminų rezultatų atsekamumą (pavyzdžiui, skaitmeninėmis
priemonėmis fiksuoti egzaminavimo eigą);
5) reikalavimas traukinio mašinistų egzaminavimo centrams interneto svetainėje paskelbti egzaminavimo tvarką ir įpareigoti užtikrinti, kad traukinio mašinistų
egzaminuotojai nedalyvautų egzaminuose, kuriuose egzaminuojami jų mokyti asmenys;
6) nuostata, kad asmeniui pageidaujant dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu ar gauti traukinio mašinisto pažymėjimą ir jo sveikatos
patikros metu gydytojui psichiatrui paskyrus, medicinos psichologas, įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą, vadovaudamasis sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka, atlieka asmens, kuris pageidauja gauti traukinio mašinisto pažymėjimą arba dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu,
psichologinį įvertinimą. Atlikdamas įvertinimą medicinos psichologas vertina, ar fizinis asmuo neturi psichologinių trūkumų ar kitų svarbių asmeninių savybių,
kurios galėtų kliudyti saugiai vykdyti pareigas ir atlikti skirtas užduotis, ir psichologinio įvertinimo išvadą pateikia gydytojui psichiatrui. Gydytojas psichiatras
įvertina psichologinio įvertinimo išvadą ir patvirtina, kad asmuo dėl savo psichikos sveikatos būklės galės saugiai atlikti pareigas arba negalės saugiai atlikti
pareigų ir išduoda šiam asmeniui dokumentą, kuriame nurodo asmens psichinės psichikos sveikatos būklės įvertinimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad GTESĮ atsisakyta nuostatų dėl teisės atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį
vertinimą suteikimo (iki GTESĮ priėmimo galiojusio įstatymo 21 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad pagal galiojusį teisinį reguliavimą psichologo
atlikto traukinio mašinisto psichologinio vertinimo rezultatai netapdavo išvada dėl asmens psichinio parengtumo saugiai dirbti atitinkamą darbą (šį sprendimą vis
tiek priimdavo gydytojas psichiatras), teisės atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą suteikimo
procedūra, geležinkelių transporto eismo saugos institucijos vykdoma psichologų priežiūra įvertinta kaip perteklinė.
2. 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2020 m. gruodžio 15 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-411 „Dėl traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo
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Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d.
įsakymas Nr. V-153 „Dėl Traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekusiu
galios.
3. 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2020 m. gruodžio 2 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-397 „Dėl prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų
pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo Valstybinės geležinkelio
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl Prašymų išduoti traukinio mašinistų egzaminuotojų
pripažinimo pažymėjimą ir įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo centrams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais
pripažintas netekusiu galios.
4. 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2020 m. lapkričio 18 d. LTSA direktoriaus įsakymo Nr. 2BE-372 1 punktas, kuriuo „Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl prašymų įgyti teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio
mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažintas netekusiu galios.
5. STT išvadoje pateikti siūlymai Administracijos patikrinimų tvarkai yra neaktualūs patvirtinus naująjį Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymą, įsigaliojusį
nuo 2020 m. sausio 1 d., kurio nuostatomis Administracijai buvo panaikinta teisė atlikti psichologų veiklos vertinimą.
Įvykdyta.
1.2. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos rizikos išvadose pateiktas rekomendacijas
1.2.1.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų AB „Detonas“,
2021-01-11 Patvirtinti Paramos teikimo tvarkos aprašai.
tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje dėl korupcijos AB Lietuvos paštas,
analizės Nr. 4-01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės AB „Lietuvos
Susisiekimo, Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų geležinkeliai“,
bendrovių paramos teikimo srityse“ pateiktus pasiūlymus, AB Kelių priežiūra
patobulinant/patvirtinant vidaus teisės aktus dėl bendrovių
paramos teikimo.
Vykdoma.
1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ jos valdybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu yra sustabdžiusi paramos teikimą ir jos teikimo artimiausiu metu neketina
atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, AB „Lietuvos geležinkeliai“ nėra poreikio rengti paramos teikimą reglamentuojančius teisės aktus. AB „Lietuvos geležinkeliai“
įstatuose įtvirtinta nuostata, kad Paramos teikimo taisykles tvirtina bendrovės valdyba.
2. AB „Problematika“ nuo 2017 m. sausio 1 d. paramos neteikia ir toliau jos neteiks (ši informacija yra patalpinta internetiniame tinklalapyje prie skilties
„Parama“). Pakeisti SM įsakymu 2021-06-14 Nr. 3-315 AB „Problematika“ įstatai, kuriuose įtvirtinta nuostata, kad Paramos teikimo taisykles tvirtina
bendrovės valdyba. Paramos teikimo taisyklės (projektas) parengtos.
3. Pakeisti SM įsakymu 2021-03-29 AB „Kelių priežiūra“ įstatai, kuriuose įtvirtinta nuostata, kad Paramos teikimo taisykles tvirtina bendrovės valdyba. AB
„Kelių priežiūra“ valdyba patvirtino paramos taisykles valdybos 2021-05-27 posėdyje.
4. AB Lietuvos paštas - AB Lietuvos paštas pagal LPĮ paramos neteikia. Nuo 2018 metų valdybos sprendimu paramos teikimas sustabdytas. Neplanuoja teikti
finansinės paramos. Keičiami AB Lietuvos pašto įstatai.
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Keičiami AB „Detonas“ įstatai, kuriuose įtvirtinta nuostata, kad Paramos teikimo taisykles tvirtina bendrovės valdyba.
Vykdymas tęsiamas.
1.2.2. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Įtvirtintos Lietuvos Respublikos paramos ir
tarnybos 2017 m. gegužės 11 d. išvadoje dėl korupcijos Teisės
ir
personalo
labdaros įstatymo nuostatos Susisiekimo
analizės Nr. 4-01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės skyrius, Biudžeto ir
ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių,
Susisiekimo, Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų investicijų departamento
įstaigų ir bendrovių elgesio kodekse.
bendrovių paramos teikimo srityse“ pateiktą pasiūlymą, Ekonomikos ir apskaitos
parengti susisiekimo ministro reguliavimo sričiai priskirtų skyrius
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:
Susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“ buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities
įmonių, įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politika, kurios 32.4 papunktyje yra atskleidžiamas skaidraus ir aiškaus labdaros ir (ar) paramos teikimo
reglamentavimas pagal Labdaros ir paramos įstatymą, įskaitant įpareigojimą nustatyti maksimaliai leidžiamos paramai skiriamų lėšų per kalendorinius metus
ribas, taip pat organizacijos, kurios pagal Labdaros ir paramos įstatymą ir savo įstatus turi teisę teikti paramą, draudimą teikti paramą, jeigu per ataskaitinius metus
patyrė nuostolių.
Specialiųjų tyrimų tarnyba informuota Susisiekimo ministerijos 2020-10-15 raštu Nr. 2-5096.
Įvykdyta.
1.2.3. Įgyvendinti 2019 m rugpjūčio 26 d. raštą Nr. 4-01-7483 Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Pritaikyti valdymo ir veiklos organizavimo
„Dėl korupcijos rizikos analizės išvados AB „Kelių Kelių ir oro transporto 2021-01-11 sprendimai, kurie leistų kaip įmanoma
priežiūra“ veiklos srityje“ pateiktus pasiūlymus, ieškoti politikos grupė, Teisės ir
racionaliau panaudoti Lietuvos automobilių
valdymo ir veiklos organizavimo sprendimų, kurie leistų personalo
skyrius,
kelių direkcijos disponuojamas lėšas ir AB
kaip įmanoma racionaliau panaudoti Lietuvos Valstybės turto ir įmonių
„Kelių priežiūra“ pajėgumus ir neleistų AB
automobilių kelių direkcijos disponuojamas lėšas ir AB valdymo
skyrius,
„Kelių priežiūra“ nedalyvauti sandoriuose,
„Kelių priežiūra“, pajėgumus ir imtis papildomų Biudžeto ir investicijų
kuriuose
galimai
sudaromos
prielaidos
priemonių, kad AB „Kelių priežiūra“ nedalyvautų departamentas
korupcijos
rizikos
analizėje
nurodytam
sandoriuose, kuriais galimai sudaromos prielaidos
netinkamam viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui.
netinkamam viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui ir
nepagrįstiems
tokią
sutartį
sudariusio
tiekėjo
sutaupymams.
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Rezultatai:
1.
AB „Kelių priežiūra“ šiuo metu viešuosiuose pirkimuose dalyvauja kaip tiesioginis rangovas turėdama reikalingas kompetencijas. AB „Kelių
priežiūra“ padidino kelių statybos veiklos technologines, projektų valdymo kompetencijas, užtikrina reikiamų techninių ir žmogiškųjų resursų kelių statybos
darbams turėjimą ir medžiagų tiekimą. Buvusio pagrindinio iššūkio nebeliko, sudarius preliminarias subrangos sutartis pagal aktualiausias darbų sritis (inžinerinio
projektavimo ir geologinių tyrimų paslaugos bei poveikio aplinkai vertinimas; melioracijos darbai; paviršinių nuotekų įrengimo darbai; elektros energijos tiekimo
linijų tiesimo darbai; vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai; ryšių linijų tiesimo darbai; kelių ženklinimo darbai).
2.
2. Susisiekimo ministerijos iniciatyva, papildytas Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo įstatymo 3 (toliau –
įstatymas) 9 str. 1 d. 23 p., viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) pavedant užtikrinti Programos lėšų, skiriamų valstybinės
reikšmės kelių tinklui plėsti, priežiūrą. CPVA, vykdydama Programos finansavimo lėšų naudojimo įstatymo 9 str. 1 d. nuostatas, atlieka šias funkcijas: 1) prižiūri
Programos lėšų naudojimą, atlikdama prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę ir stebėseną, taip pat vertindama išlaidų, patiriamų atliekant viešųjų pirkimų procedūras,
pagrįstumą ir teisėtumą; 2) tikrina ir tvirtina deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti Programos finansavimo lėšomis; 3) atlieka patikrinimus, įskaitant
patikrinimus vietoje
3.
Susisiekimo ministerija 2020 m. liepos 10 d. raštu Nr. 2- 3487 „Dėl korupcijos rizikos veiksnių“ iniciavo tyrimą, siekdama atlikti monitoringą, kaip
praktiškai veikia Specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlytos priemonės nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams suvaldyti. Pagal užklausą AB „Kelių priežiūra“
2020 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. SD1267(1.16) „Dėl korupcinių veiksnių“ pateikė tyrimo rezultatus. Paaiškėjo, kad dviejų metų laikotarpiu, t. y. nuo 2018 m.
liepos 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d., AB „Kelių priežiūra“ subrangos pagrindais viešuosiuose pirkimuose dalyvavo tik du kartus, tačiau nei vienas sandoris nebuvo
sudarytas. Korupcijos rizika atitinkamoje srityje pastaruoju laikotarpiu nepasireiškė.
Įvykdyta.
1.3. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų metu nustatytas priemones
1.3.1.

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

2021-01-11

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:
2020-09-03 priimtas susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-502 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-245 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“.
Įvykdyta.
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2021-01-11

Laukiamas rezultatas

Patobulinti privalomosios techninės apžiūros atlikimo Susisiekimo ministerijos
Patobulintas Saugaus eismo automobilių keliais
kontrolę, užtikrinant privalomosios techninės apžiūros Kelių ir oro transporto
įstatymas.
atlikimo skaidrumą.
politikos grupė
Rezultatai:
Priemonės vykdymas prieš kelis metus buvo susietas su didelės apimties 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 projektu (toliau – SEAKĮ projektas), kuris apėmė ne tik privalomosios techninės apžiūros reglamentavimo pakeitimus, bet
ir kitų sričių (vairuotojų mokymo, techninės ekspertizės atlikimo) pakeitimus. Priemonės vykdymas buvo vis atidedamas dėl stringančio SEAKĮ projekto derinimo
ir skirtingų derinančiųjų institucijų nuomonių.
Atsižvelgiant į tai, kad SEAKĮ projekto derinimas užsitęsė, o pats SEAKĮ projektas, toks, koks buvo suplanuotas prieš 5–6 metus, tapo neaktualus ir probleminis,
buvo nuspręsta priemonę vykdyti ne per SEAKĮ projektą, bet per kitus tiesiogiai privalomąją techninę apžiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
Įgyvendinant priemonę ir siekiant teisinio aiškumo ir skaidrumo privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros srityje, 2020 metais buvo priimti šie teisės
aktai:
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 233 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr.
1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“;
2) Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 2BE-178 „Dėl maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“;
3) Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2BE-243 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės
apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 3-330 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d.
įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
5) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d.
įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Priimtais teisės aktais buvo iš esmės peržiūrėti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo principai, numatyti kiti
privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos pakeitimai.
Įvykdyta.
1.3.3. Patobulinti
Civilinės
aviacijos
administracijos Lietuvos
transporto 2021-01-11 Patikslintas teisės aktas tiksliai apibrėžiant
direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 4R-109 saugos administracija
terminus.
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario
ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo,
galiojimo
ir
galiojimo
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo“.
Rezultatai:

13

Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
2020 m. gruodžio 2 d. įsigaliojo 2020 m. gruodžio 1 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-394 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario
pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 9 d.
įsakymas Nr. 4R-109 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir Civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažintas netekusiu galios.
Įvykdyta.
1.3.4. Parengti ir patvirtinti įgaliotųjų laivų klasifikavimo Lietuvos
transporto 2021-01-11 Patvirtintas įgaliotųjų laivų klasifikavimo
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros saugos administracija
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos
procedūros aprašą.
priežiūros procedūros aprašas, pritaikytas
Lietuvos transporto saugos administracijos
struktūrai.
Rezultatai:
2020 m. gegužės 20 d. įsigaliojo 2020 m. gegužės 19 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-168 „Dėl įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros
procedūros aprašo patvirtinimo.
Įvykdyta.
1.3.5. Peržiūrėti visus bendrovėje priimtus vidaus teisės aktus, AB
„Lietuvos 2021-01-11 Bus sumažintas bendrovės vidaus teisės aktų
kurie reglamentuoja viešojo pirkimo procedūrą, įvertinti geležinkeliai“
(viešųjų pirkimų srityje) skaičius, konsoliduotos
jų aktualumą, nustatytas proceso dalyvių atsakomybes,
jų nuostatos, nustatytos aiškios proceso dalyvių
vidaus
kontrolės
mechanizmus
bei
sumažinti
atsakomybės, užtikrinta vidaus kontrolė.
(konsoliduojant) jų skaičių.
Rezultatai:
1. pripažintas netekusiu galios 2017 m. spalio 16 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. PCĮ-215 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ pretenzijų
nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ (keistas 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮS-PC(KORP)-65 „Dėl pretenzijų nagrinėjimo komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“);
3. pripažintas netekusiu galios 2020 m. birželio 1 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-PC(KORP)-12 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirkimų
komisijų darbo reglamento patvirtinimo“ (keistas 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ĮS-PC(KORP) „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ pirkimų komisijų sudarymo
ir jų darbo reglamento patvirtinimo bei pirkimų organizatorių paskyrimo, atsakomybių ir pirkimų skirstymo skyriams“);
4. pripažintas netekusiu galios 2017 m. gruodžio 21 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. Į-773 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ kalendoriniais
metais planuojamų atlikti pirkimų planų rengimo, tvirtinimo, skelbimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (keistas 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. ĮS(KORP)1 „Dėl metinio pirkimų plano rengimo ir metinio pirkimų plano keitimo procesų standarto patvirtinimo“).
5. pripažintas netekusiu galios 2020 m. gegužės 22 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. ĮS(ADM)-116 „Dėl rizikingų pirkimų identifikavimo
proceso ir rizikingo pirkimo valdymo proceso standartų patvirtinimo“
6. pripažintas netekusiu galios 2017 m. rugpjūčio 22 d. Bendrovės Pirkimo paslaugų centro direktoriaus potvarkis Nr. PV(PC)-4 „Dėl tipinių ir sudėtingų pirkimų
identifikavimo“.
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Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
7. 2010 m. spalio 31 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(ADM)-471 patvirtintas Pirkimų inicijavimo proceso standartas, kuriuo
pripažinti netekusiais galios šie teisės aktai:
 Bendrovės 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“, visus jo pakeitimus ir papildymus.
 Bendrovės Pirkimo paslaugų centro direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. potvarkis Nr. PO(ADM)-64 „Dėl AB „LG CARGO“ pirkimų inicijavimo, derinimo,
tvirtinimo ir skelbimo tvarkos“, visus jo pakeitimus ir papildymus.
 Bendrovės generalinio direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. Į-623 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių specifikacijų rengimo, derinimo ir
tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, visus jo pakeitimus ir papildymus.
 Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. Į-460 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ techninių specifikacijų, pirkimo paraiškų, pirkimo
dokumentų, pirkimo–pardavimo sutarčių ir preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių derinimo, tvirtinimo ir su tuo susijusios atsakomybės nustatymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
 Bendrovės generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. ĮS(ADM)-471 „Dėl Pirkimo inicijavimo proceso standarto patvirtinimo“.
 Bendrovės generalinio direktoriaus 2011 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. Į-535 Dėl 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr.Į-185 „Dėl subrangos (subtiekimo) masto
ribojimo viešųjų pirkimų sąlygose' pakeitimo.
 Bendrovės generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. Į-925 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai' Viešųjų pirkimų komisijos ir AB „Lietuvos
geležinkeliai“ padalinių viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentų, taip pat nešališkumo deklaracijos bei konfidencialumo pasižadėjimo formų patvirtinimo“.
 Bendrovės Pirkimo paslaugų centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. PCĮ-207 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimų komisijų sudarymo“.
Įvykdyta.
1.3.6. Įsigyti/sumontuoti svėrimo įrangą eksploatuojamuose AB „Kelių priežiūra“
2021-01-11 Tinkamas pakraunamų medžiagų apskaitos
karjeruose.
kontrolės užtikrinimas.
Rezultatai:
Įsigyta svėrimo įranga frontaliniam krautuvui, 1 vnt. (2019-09-20 sutartis Nr. PIR19-1021).
įsigyta stacionari transporto priemonių svėrimo įranga, 1 vnt. (2020-08-17 sutartis Nr. PIR20-919).
įsigyta svėrimo įranga į krovimo techniką, 14 vnt. (2020-08-18 sutartis Nr. PIR20-923).
Įvykdyta.
1.3.7. Suderinti su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto VĮ Klaipėdos valstybinio 2021-01-11 Patikslintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos valdyba ir uoste veikiančių subjektų jūrų uosto direkcija
direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto
asociacijomis, kada Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir
infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo
įgyvendinimo komisijos reglamentas, numatant
sutartis pasirašoma/nepasirašoma su žemės nuomininku ir
kriterijus, kuriais remiantis būtų sprendžiama, ar
patvirtinti patikslinant VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
su žemės nuomininku pasirašoma, ar
direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto
nepasirašoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
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Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

infrastuktūros
projektų vertinimo,
atrankos
ir
infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar
įgyvendinimo komisijos reglamentą.
sukūrimo sutartis.
Rezultatai:
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-141 patvirtintas patikslintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo komisijos reglamentas, numatant kriterijus, kuriais
remiantis būtų sprendžiama, ar su žemės nuomininku pasirašoma, ar nepasirašoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros / suprastruktūros pagerinimo
ar sukūrimo sutartis.
Įvykdyta.
1.3.8. Suorganizuoti vidinius gerosios praktikos mokymus dėl Susisiekimo ministerijos 2020-10-01 Perimta geroji praktika, vykdant pirkimų
viešųjų pirkimų vykdymo ir jų rizikų valdymo, kuriuose Teisės
ir
personalo
procedūras.
susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos, įmonės ir skyrius, Biudžeto ir
bendrovės pasidalintų savo patirtimi.
investicijų
departamentas,
VĮ
Lietuvos oro uostai, VĮ
Klaipėdos
valstybinio
jūrų uosto direkcija, AB
„Lietuvos geležinkeliai“,
AB Lietuvos paštas
Rezultatai:
Atsižvelgiant į susiklosčiusią pandeminę situaciją, nebuvo organizuojami vidiniai susisiekimo sektoriaus mokymai apie pasidalinimą gerąja patirtimi viešųjų
pirkimų vykdymo ir jų rizikų valdymo srityje.
Vykdymas tęsiamas.
1.3.9. Užtikrinti „keturių akių“ principą Pardavimų registro AB „Kelių priežiūra“
2021-01-11 Iki minimumo sumažinta tikimybė sąmoningam
pildymui, kad skirtingi pardavimų vadybininkai pildytų
ir (ar) tendencingam skelbimų apie potencialiai
informaciją apie potencialiai aktualius viešuosius
aktualius viešuosius pirkimus „nepastebėjimui“.
pirkimus iš skirtingų šaltinių.
Rezultatai:
1. 2020 m. sudarytos sutartys Nr. ZOD20-165, ZOD20-314 su UAB „Mercell Lithuania” (rinkos ir duomenų analizės portalo prenumerata) dėl paskelbtų viešųjų
konkursų monitoringo.
2. Yra paskirti atsakingi Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus darbuotojai, kurie stebi viešuosius konkursus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(CVP IS), taip pat paskirti kiti darbuotojai, kurie konkursų stebėjimą vykdo pagal UAB „Mercell Lithuania” pateiktą susistemintą informaciją.
3. Bendrovė turi Pardavimų registrą, kuriame visi Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų stebėseną, pildo informaciją
apie visus paskelbtus aktualius konkursus. Įgyvendintas „keturių akių“ principas užtikrina, kad į Pardavimų registrą būtų įtraukti visi Bendrovei aktualūs
konkursai.
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Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Nr.
Įvykdyta.
1.3.10. Peržiūrėti Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo AB „Kelių priežiūra“
procedūrą ir papildyti kontrolės mechanizmą sprendimų
nedalyvauti viešuose konkursuose revizija.

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2021-01-11

Skaidresnis
procesas,
iki
minimumo
sumažinantis korupcijos riziką motyvuotam
sprendimo (ne)dalyvauti viešajame konkurse
priėmimui.

Rezultatai:
Bendrovės generalinio direktoriaus 2020-08-21 įsakymu Nr. V-324 koreguota Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūra PRO-5 (3-ias leidimas) (pagal
ISO 9001:2018) – koreguotas Pardavimų registras bei papildomai patvirtintas Nedalyvavimo viešuose pirkimuose priežasčių registras, koreguotos pareigybių
funkcijos, įtrauktos papildomos atsakomybės, numatytas papildomas revizavimas bei nedalyvavimo konkurse priežasčių šalinimas.
Įvykdyta.
1.3.11. Išanalizuoti ir koreguoti Rangos darbų organizavimo, AB „Kelių priežiūra“
2021-01-11 Tikslios ir teisingos informacijos apie atliktus
vykdymo ir kontrolės PRO-11 ir Rangos darbų aktavimo
darbus ir suteiktas paslaugas įtraukimas į
PRO-13 procedūras, pašalinti dviprasmybes ir
apskaitos dokumentus.
netikslumus.
Rezultatai:
Bendrovės generalinio direktoriaus 2020-07-10 įsakymu Nr. V-263 patvirtinta Rangos darbų aktavimo procedūra PRO-13 (4-as leidimas) (pagal ISO 9001:2015).
Patvirtinta procedūra siekiama užtikrinti, kad: (1) rangos darbų atlikimo aktai būtų išrašomi tik pagal faktiškai atliktų darbų kiekį; (2) rangos darbų atlikimo aktai
(F2 forma) bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F3 forma) būtų išrašomos laiku; (3) būtų atliekama nuolatinė sutarčių (į)vykdymo kontrolė pagal
išrašytus aktus ir pažymas.
Rangos darbų organizavimo, vykdymo ir kontrolės procedūrą PRO-11 pakeitė Bendrovės generalinio direktoriaus 2020-05-21 įsakymu Nr. V-179 patvirtinta
Statybos projektų valdymo procedūra PRO-26, kurios paskirtis – apibrėžti Bendrovės statybos projektų valdymo etapų eiliškumą, planavimą, vykdymą ir
užbaigimą bei identifikuoti proceso dalyvių atsakomybes kiekviename etape.
Įvykdyta.
1.3.12. Sukurti aiškią debitorinių įsipareigojimų valdymo tvarką, AB „Kelių priežiūra“
2021-01-11 Skaidresnė ir aiški debitorių atsiskaitymų
kurioje būtų įtvirtinta:
kontrolės ir stebėsenos sistema, užkertanti
- informacijos apie vėluojančius atsiskaitymus sklaidos
galimybę kredituotis valstybės valdomos
mechanizmas;
bendrovės sąskaita arba iš viso išvengti prievolės
- baziniai atsakingo (-ų) už debitorių atsiskaitymų
atsiskaityti.
kontrolę ir stebėseną asmens (-ų) veiksmų algoritmai;
- galiojančių sutarčių su neatsiskaitančiais klientais
nutraukimo mechanizmas;
- principas, kad prekės parduodamos, paslaugos teikiamos
ar darbai atliekami tik po to, kai patikrinama, ar subjektas
yra visiškai atskaitęs su AB „Kelių priežiūra“.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
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Rezultatai:
Bendrovės generalinio direktoriaus 2020-07-24 įsakymu Nr. V-285 patvirtinta Debitorinių ir kreditorinių įsipareigojimų valdymo tvarka TV-85 (3-ias leidimas).
Įvykdyta.
1.3.13. Įvertinti ir prireikus patikslinti 2014-07-14 įsakymu Nr. Į- AB
„Lietuvos 2020-06-30 Nustatytos darbuotojų, atsakingų už sutarčių
663 patvirtintą Sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės geležinkeliai“
kontrolę bei vykdymą, funkcijos ir atsakomybės.
aprašą, reglamentuojant / patikslinant darbuotojų,
atsakingų už sutarčių kontrolę bei vykdymą, funkcijas ir
atsakomybes.
Rezultatai:
2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. ĮS(KORP)-130 buvo patvirtinta Sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės metodika.
Įvykdyta.
1.3.14. Atlikti tikslinių informacinių technologijų srityje pirkimo AB
„Lietuvos 2021-01-11 Atliktos 4 tikslinės informacinių technologijų
sutarčių vykdymo stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant geležinkeliai“
srities pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės.
sutartims, sudarytoms dėl saugos planuose numatytų
esminių informacinių technologijų, sistemų ir
infrastruktūros.
Rezultatai:
2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. ĮS(KORP)-130 buvo patvirtinta Sutarčių rengimo ir vykdymo kontrolės metodika.
Įvykdyta.
1.3.15. Organizuoti mokymus darbuotojams privačių interesų AB
„Lietuvos 2020-06-30 Organizavus mokymus, būtų užtikrintas
deklaravimo, interesų konfliktų valdymo klausimais.
geležinkeliai“
teisingas privačių interesų deklaracijų pildymas,
pateikimas.
Rezultatai:
2020 m. rugsėjo 29 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ su mokymų organizatoriumi pasirašė nuotolinių mokymų organizavimo sutartį. 200 Bendrovės ir jos dukterinių
įmonių darbuotojų dalyvavo mokymuose dėl privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo.
Įvykdyta.
1.3.16. Parengti saugiam geležinkelių transporto eismui pavojų AB
„Lietuvos 2020-06-30 Nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka,
keliančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų geležinkeliai“
dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti
priešgaisrinių juostų priežiūros proceso aprašą.
sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai,
terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir
kontrolės funkcijos
Rezultatai:
AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinė bendrovė A2B „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ yra parengusi ir patvirtinusi šiuos teisės aktus, susijusius su medžių
ir krūmų bei mineralizuotų priešgaisrinių juostų priežiūra:
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a) Želdinių priežiūros darbų organizavimo procesas (patvirtintas 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ĮS(LGI)-59,);
b) Želdinių priežiūros darbų vykdymo kontrolės procesas (patvirtintas 2020 m. balandžio 22d. Nr. ĮS(LGI)-203);
c) Želdinių priežiūros planavimo procesas (patvirtintas 2020 m. balandžio 17d. Nr. ĮS(LGI)-199).
Įvykdyta.
1.3.17. Įvertinti AB LG patvirtintą medienos apskaitos ir AB
„Lietuvos 2020-06-30 Nustatyti aiškūs reikalavimai ir metodai
pardavimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos geležinkeliai“
medienai apskaityti, jos kainai apskaičiuoti.
Vyriausybės 2014-03-12 nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės
Nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka,
aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti
patvirtinimo“ ir parengti:
sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai,
- Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo
terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir
metodiką;
kontrolės funkcijos
- Medienos apskaitos ir pardavimo proceso aprašą.
Rezultatai:
Medienos apskaitą ir pardavimą reglamentuoja Medienos apskaitos ir pardavimo tvarka, patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-133. Medienos
apskaitos, pajamavimo, matavimo, tūrio nustatymo ir inventorizacijos klausimai taip pat aprašyti Turto apskaitos metodikoje, patvirtintoje Bendrovės generalinio
direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. ĮS(KORP)-82 ir Inventorizacijos metodikoje, patvirtintoje Bendrovės generalinio direktoriaus 2020 m. birželio
23 d. įsakymu Nr. ĮS(KORP)-109. Atsižvelgiant į tai, kad medienos apskaitos klausimai Bendrovėje reglamentuoti išsamiai.
Įvykdyta.
1.3.18. Vykdyti
periodiškas
medienos
apskaitymo AB
„Lietuvos 2021-01-11 Siekiant
užtikrinti
medienos
apskaitos
inventorizacijas.
geležinkeliai“
skaidrumą, atlikti medienos apskaitymo
inventorizacijas.
Rezultatai:
2020 m. du kartus buvo vykdyta medienos sandėlių inventorizacija (informacija apie vykdytas inventorizacijas pateikta šio rašto 1 priede), jų metu neatitikčių
neidentifikuota.
Įvykdyta.
1.3.19. Parengti pirkimų kontrolės sistemos taisykles ir procesus. AB Lietuvos paštas
2020-06-30 Sukurta nuosekli ir tęstinė viešųjų pirkimų
prevencinė sistema.
Rezultatai:
AB Lietuvos pašto 2020-07-09 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. T-2020-00022 „Dėl pirkimų organizavimo tvarkos patvirtinimo“ atnaujinta Pirkimų
organizavimo tvarka, kuri papildyta procesu dėl prevencinės pirkimų kontrolės sistemos.
Įvykdyta.
1.3.20. Nustatyti kontrahentų patikrinimo kriterijus ir procesus.
AB Lietuvos paštas
2020-06-30 Vykdomas viešąjį pirkimą laimėjusio tiekėjo
patikimumo įvertinimas.
Rezultatai:
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AB Lietuvos pašto 2020-08-12 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. T-2020-00025 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto kontrahentų rizikos vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Kontrahentų rizikos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyti kontrahentų rizikos vertinimo kriterijai, kontrahento stropaus
patikrinimo tvarka ir procesai.
Įvykdyta.
1.3.21. Sukurti ir įdiegti dokumentų valdymo sistemoje modulį AB Lietuvos paštas
2021-01-11 Pilnai automatizuota sutarties valdymo ir
dėl sutarties likučių valdymo.
vykdymo kontrolė.
Rezultatai:
AB Lietuvos pašto dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) sutarčių valdymo posistemėje sukurtas likučių valdymo modulis, kuriame:
1. Registruojamos, tvirtinamos arba atmetamos sąskaitos faktūros.
2. Registruojant sąskaitas faktūras į sistemą įvedama sąskaitos faktūros suma.
3. Sąskaita faktūra susiejama su sutartimi, pagal kurią ji buvo išrašyta.
4. DVS automatizuoti šie veiksmai:
-DVS siunčiami priminimai dėl artėjančio sutarties termino pabaigos;
-DVS siunčiami informaciniai pranešimai atsakingiems darbuotojams apie sutarties vertės limito artėjimą prie pabaigos.
Įvykdyta.
1.3.22. Atlikti periodinę padalinių vykdomų pirkimų patikrą.
AB Lietuvos radijo ir 2021-01-11 Sumažėjęs neatitikimų skaičius pirkimo
televizijos centras
dokumentuose, per 2020 m. įvykdžius 3 pirkimų
patikras.
Rezultatai:
Visi padalinių vykdomi pirkimų dokumentai prieš juos patvirtinant derinami su Pirkimų skyriaus atsakingais darbuotojais.
Įvykdyta.
1.3.23. Organizuoti pirkimų proceso vidiniai mokymai.
AB Lietuvos radijo ir 2021-01-11 Padidėjusi
darbuotojų
kompetencija,
televizijos centras
suvaldomos rizikos.
Rezultatai:
Mokymai suorganizuoti kartu su naujos dokumentų valdymo sistemos pradžia 2021-01-07. Mokymai vyko nuotoliniu būdu per Teams platformą. Dalyvių skaičius
– 20.
Įvykdyta.
1.3.24. Sumažinti padalinių vykdomų pirkimų iš vienintelio AB Lietuvos radijo ir 2021-01-11 10% mažiau pirkimų iš vienintelio tiekėjo 2020
tiekėjo proc.
televizijos centras
m. lyginant su 2019 m.
Rezultatai:
2019 m. pirkimų iš vieno tiekėjo proc. – 54,84, 2020 m. – 49,64. Iš viso pirkimų iš vieno tiekėjo sumažėjo 9,5 proc. Iki tikslo – sumažinti 10 proc. pritrūko 0,5
proc., bet priemonės poveikis vertinamas teigiamai.
Įvykdyta.
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1.3.25. Pasirašyti Duomenų tvarkytojo atitikties klausimyną ir AB Lietuvos radijo ir 2021-01-11 Suvaldyta asmens duomenų nutekėjimo rizika.
sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.
televizijos centras
Rezultatai:
Sutartis su tiekėju pasirašyta.
Įvykdyta.
1.3.26. Papildyti pirkimo taisyklių paraiškos formą dėl pasiūlymų AB Lietuvos radijo ir 2020-06-30 Aiškesnė pirkimo procedūra darbuotojams.
vertinimo kriterijų perkant iš vieno tiekėjo.
televizijos centras
Rezultatai:
Forma atnaujinta 2019-12-02.
Įvykdyta.
1.3.27. Peržiūrėti pareigybių, kurias einantys asmenys privalo VšĮ
Transporto 2021-01-11 Aktualizuotas pareigybių, kurias einantys
deklaruoti privačius interesus, sąrašą ir esant poreikiui jį kompetencijų agentūra
asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,
papildyti.
sąrašas.
Rezultatai:
Vykdant ją TKA parengė naują Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,
sąrašą, kuris patvirtintas TKA direktoriaus 2021 m. sausio 8 įsakymu Nr. 2-5 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje Transporto
kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo ir Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašo patvirtinimo“.
Įvykdyta.
1.3.28. Peržiūrėti įstaigos teisės aktus (vidaus darbo tvarkos VšĮ
Transporto 2021-01-11 Aktualizuotos vidaus darbo tvarkos taisyklės ir
taisykles, darbo apmokėjimo tvarką, komandiruočių kompetencijų agentūra
darbo
apmokėjimo
tvarka,
taip
pat
tvarką) ir jų atitikimą šiuo metu galiojantiems teisės
komandiruočių tvarka pagal galiojančius teisės
aktams ir įstaigos struktūrai.
aktus ir įstaigos struktūrą.
Rezultatai:
Dėl įstaigoje vykusių reorganizacijos procesų, poreikio atnaujinti teisės aktus aviacijos srityje pasikeitus Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymui ir anksčiau
galiojusius teisės aktus Lietuvos transporto saugos administracijai pripažinus netekusiais galios, įvykdyta iš dalies.
Siūlymai dėl TKA struktūros Susisiekimo ministerijai 2020 m. buvo teikti kelis kartus. Šiuo metu galiojanti įstaigos struktūra patvirtinta Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3-430 „Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros reorganizavimo“.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūros darbo apmokėjimo sistemos projektas parengtas ir jam TKA valdyboje buvo pritarta dar 2020 m. vasario mėnesį (2020
m. kovo 2 d. protokolas Nr. Prot.1-2). Tačiau dėl COVID-19 situacijos, sąlygojusios pablogėjusią įstaigos finansinę situaciją, minėtą teisės aktą buvo nutarta
netvirtinti.
Įvykdyta.
Nurodytos priemonės vykdymą siūloma perkelti, nustatant įgyvendinimo terminą 2021 m. birželio 30 d.
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1.3.29. Detalizuoti įgalioto asmens funkcijas, viešų ir privačių VšĮ
Transporto 2021-01-11 Patikslintos įgalioto asmens funkcijas, viešų ir
interesų derinimo srityje.
kompetencijų agentūra
privačių interesų derinimo srityje.
Rezultatai:
Vykdant ją TKA parengė naują Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašą, kuris patvirtintas
TKA direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2-5 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos
aprašo ir Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.
Šio aprašo V skyriuje „Atitikties pareigūno prievolės“ yra detalizuotos TKA atitikties pareigūno (įgalioto asmens) funkcijos viešų ir privačių interesų derinimo
srityje.
Įvykdyta.
1.3.30. Parengti ir patvirtinti Darbuotojų atrankos tvarką, kurioje AB „Smiltynės perkėla“
2020-06-30 Parengta ir patvirtinta Darbuotojų atrankos
būtų nustatyti aiškūs darbuotojų atrankos kriterijai,
tvarka.
nustatyta atrankos procedūra, jos vykdytojai, kontrolė,
ginčų nagrinėjimo tvarka.
Rezultatai:
2020-05-25 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-44 patvirtinti Darbuotojų veiklos vertinimo nuostatai, kuriuose numatyta, kad visų darbuotojų veiklos
vertinimas priklauso ir nuo pasiektų Bendrovės veiklos rezultatų.
Įvertinimas.
1.3.31. Atnaujinti/patikslinti Darbuotojų veiklos vertinimo AB „Smiltynės perkėla“
2020-06-30 Atnaujinti Darbuotojų veiklos vertinimo
nuostatus, kuriuose būtų aiškiai nustatomi vertinimo
nuostatai.
kriterijai, vertinimo skalė, ginčų nagrinėjimo tvarka.
Rezultatai:
2020-05-25 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-44 patvirtinti Darbuotojų veiklos vertinimo nuostatai, kuriuose numatyta, kad visų darbuotojų veiklos
vertinimas priklauso ir nuo pasiektų Bendrovės veiklos rezultatų.
Įvertinimas.
1.3.32. Parengti ir patvirtinti teisės aktų peržiūros tvarką, paskirti AB „Smiltynės perkėla“
2020-06-30 Parengta ir patvirtinta teisės aktų peržiūros
atsakingus asmenis.
tvarka, paskirti atsakingi asmenys.
Rezultatai:
2019-12-30 direktoriaus įsakymu „Dėl dokumentų valdymo procedūrų aprašo pakeitimo“ patvirtinta teisės aktų peržiūros tvarka.
Įvykdyta.
1.3.33. Organizuoti mokymus darbuotojams viešųjų ir privačiųjų VšĮ
„Aukštaitijos 2021-01-11 Siekiant teisingai deklaruoti privačius interesus,
interesų deklaravimo tema.
siaurasis geležinkelis“
suorganizuoti tiksliniai mokymai.
Rezultatai:
Organizuoti mokymai darbuotojams Korupcijos prevencijos ABC“ (72 darb.-100proc.).
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Įvykdyta.
1.3.34. Parengti ir patvirtinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį Pasienio
kontrolės 2021-01-11 Reglamentuota vykdomų statybos investicijų
vykdomų statybos investicijų projektų patikrinimų punktų direkcija prie
projektų patikrinimų vykdymo tvarka.
vykdymo tvarką.
Susisiekimo ministerijos
Rezultatai:
Reglamentuota vykdomų statybos investicijų projektų patikrinimų vykdymo tvarka.
Įvykdyta.
1.3.35. Suderinti prieplaukų naudojimo ir priežiūros tvarką su VĮ Vidaus vandens kelių 2020-06-30 Skaidresnis, aiškesnis
vandens transporto
galiojančia įmonės organizacine struktūra, nustatyti direkcija
priemonių laikymo paslaugų organizavimo
kontrolės mechanizmą, pašalinti kitas neaiškias arba
procesas,
nustatytos
aiškios
darbuotojų
dviprasmiškas nuostatas.
funkcijos, kontrolės mechanizmas
Rezultatai:
Pakeista prieplaukų naudojimo ir priežiūros tvarka. Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas
Nr. 4S-14 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 4S-26 „Dėl valstybės įmonės Vidaus
vandens kelių direkcijos uostų ir prieplaukų naudojimo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.
Įvykdyta.
1.3.36. Parengti vidaus teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) VĮ Vidaus vandens kelių 2020-06-30 Skaidrus, aiškus vidaus vandenų laivų priežiūros
vidaus vandenų laivų priežiūros ir remonto organizavimą direkcija
ir remonto organizavimo ir vykdymo procesas
ir vykdymą.
Rezultatai:
Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 4S-19 „Dėl komercinės veiklos vykdymo“
Įvykdyta.
1.3.37. Reglamentuoti
Kauno
bei
Palangos
filialų VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Patvirtintos Kauno bei Palangos filialų
kontroliuojamosios zonos transporto priemonių stovėjimo
transporto
priemonių
stovėjimo
taisykles bei kainodarą.
kontroliuojamoje zonoje taisyklės bei kainodara.
Rezultatai:
Šiuo metu jau yra parengtos ir derinamos Kauno bei Palangos filialų kontroliuojamosios zonos transporto priemonių stovėjimo taisyklės ir kainodara. Planuojama,
kad jos bus patvirtintos iki 2021 m. sausio 31 d., o įsigalios nuo šių metų balandžio 1 d.
Įvykdyta.
1.3.38. Stiprinti
transporto
priemonių
stovėjimo VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Vykdomos papildomos transporto priemonių
nekontroliuojamoje zonoje vidaus kontrolės procedūras.
stovėjimo nekontroliuojamoje zonoje vidaus
kontrolės procedūros.
Rezultatai:
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Vilniaus filiale periodiškai (kartą per mėnesį) fiziškai tikrinamas užimtumas aikštelėse, lyginama ar duomenys sutampa su transporto priemonių stovėjimo
sistemos užimtumu. Esant požymiams, kad padidėjęs aikštelių užimtumas, patikrinimai vykdomi ir dažniau. Karantino laikotarpiu, esant žemam aikštelių
užimtumui, fizinis tikrinimas apribotas. Pažymėtina, kad praėjusiais metais buvo atliktas neaviacinių paslaugų valdymo vidaus auditas, į kurio apimtį pateko ir
transporto priemonių stovėjimo nekontroliuojamoje zonoje veikla. Pagal pateiktas išvadas bus keičiamas VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus įsakymas
dėl Kauno filialo transporto priemonių stovėjimo aikštelių taisyklių bei kainodaros (nekontroliuojamoje zonoje), kuris įtvirtins lygiateisiškumo principus klientams
pasirašantiems sutartis dėl transporto priemonių stovėjimo. Atnaujinus įsakymą bus numatyti nuolaidų taikymo principai ir dydžiai, todėl bus atsižvelgta į vidaus
audito išvadas: „siūlytina inicijuoti transporto priemonių stovėjimo sutarčių šablonų atnaujinimą, numatant išskiriamą taikomos nuolaidos dydį“. Palangos filiale
veikla vykdoma remiantis atnaujintomis stovėjimo taisyklėmis bei kainodara.
Įvykdyta.
1.3.39. Reglamentuoti kiekvienai darbuotojų kategorijai galimo VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Patvirtinti kiekvienai darbuotojų kategorijai
skirti technologinio įrenginio rėžius.
galimo skirti technologinio įrenginio rėžiai.
Rezultatai:
Kiekvienai darbuotojų kategorijai galimo skirti technologinio įrenginio rėžiai reglamentuojami VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2020 m. gegužės 8
d. įsakymu Nr. 1R-60 “Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų informacinių technologinių resursų administravimo proceso” patvirtintų VĮ Lietuvos oro uostų
informacinių technologijų resursų administravimo procesų 1 priede, kuriame nustatytos darbuotojų pareigybių kategorijos ir kiekvienai kategorijai galimo skirti
technologinio įrenginio klasė.
Įvykdyta.
1.3.40. Patvirtinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais limitus bei VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Patvirtinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais
jų kontrolės procedūras.
limitai bei jų kontrolės procedūros.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-37 “Dėl telefoninių pokalbių limitų taikymo ir ataskaitų teikimo įmonėje
tvarkos patvirtinimo” buvo patvirtinta telefoninių pokalbių limitų taikymo ir ataskaitų teikimo įmonėje tvarka, nustatyti limitų dydžiai ketvirčiams pagal
pareigybių kategorijas.
Įvykdyta.
1.3.41. Rengti
korupcijos
prevencijos
mokymus
VšĮ VšĮ
„Plačiajuostis 2021-01-11 Siekiant diegti Nulinės korupcijos toleranciją
„Plačiajuostis internetas“ darbuotojams.
internetas“
įmonėje, organizuoti mokymus.
Rezultatai:
2020 m. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ siekdama diegti Nulinės korupcijos toleranciją įstaigoje surengė darbuotojams šiuos mokymus:
1. 2020 m. birželio 12 d. „Korupcijos prevencija. Dovanų politika ir neteisėtas atlygis“. Šių mokymų metu darbuotojai supažindinti su įstaigoje patvirtintais vidaus
tvarkomaisiais dokumentais, t. y. Įstaigos dovanų, gautų darbuotojams vykdant jų darbo funkcijas, dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat
reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr.
V-50 ir Veiksmų Įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašu, kuris patvirtintas 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-49. Darbuotojai buvo supažindinti su
šiuose dokumentuose įtvirtintais reikalavimais darbuotojams bei gavo informaciją kokie veiksmai Įstaigoje nėra toleruojami bei kur jie turi kreiptis norėdami
pranešti informaciją, susijusią su galimai korupcinio pobūdžio veiksmais.
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Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
2. 2020 m. lapkričio 27 d. „Korupcijos prevencijos įgyvendinimas 2020 m.“. Šių mokymų metu darbuotojams pateikta informacija apie 2020 m. korupcijos
prevencijos srityje nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus. Darbuotojai supažindinti su veiksmais bei priemonėmis, kuriuos planuojama įgyvendinti 2021 m., o
taip pat su darbuotojais aptartos korupcijos prevencijos aktualijos, naujausios kovos su korupcija įgyvendinimo priemonės ir siekiami tikslai.
Įvykdyta.
1.3.42. Viešinti Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros VšĮ
„Plačiajuostis 2021-01-11 Skaidri ir plačiajai visuomenei prieinama
plėtros projekto eigą ir su juo įgyvendinimu susijusius internetas“
informacija apie projektą, jo eigą ir pasiektus
dokumentus.
rezultatus.
Rezultatai:
2020 m. laikotarpiu įstaiga internetiniuose puslapiuose www.placiajuostis.lt ir www.nkpprojektas.lt ir regioninėje spaudoje viešino svarbiausią informaciją,
susijusią su Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto eiga ir įgyvendinimu.
Įvykdyta.
1.3.43. Nuolatos bendradarbiauti su Naujos kartos interneto VšĮ
„Plačiajuostis 2021-01-11 Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant
prieigos infrastruktūros plėtros projekto priežiūros ir internetas“
maksimaliai skaidriai ir sklandžiai įgyvendinti
kontrolės institucijomis. Nuolatos teikti visą reikalingą
projekto uždavinius.
informaciją ir dokumentus apie projekto eigą.
Rezultatai
2020 m. laikotarpiu Įstaiga nuolat bendradarbiavo su Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto priežiūros ir kontrolės institucijomis. Įstaiga
nuolat teikė informaciją, konsultavosi ir komunikavo su projekto priežiūros funkcijas atliekančia VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, projekto priežiūros
komitetu, projekto eigą prižiūrinčia ekspertų grupe, tiek ir kitomis institucijomis ir įstaigomis, susijusiomis su skaidria ir sklandžia projekto eiga ir jo
įgyvendinimu. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas buvo vykdomas siekiant efektyvaus ir sklandaus projekto metu vykdomų viešųjų pirkimų organizavimo ir
įvykdymo, konsultuojantis su projekto priežiūros institucijomis kitais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais bei dalijantis gerąją projekto įgyvendinimo
praktika.
Įvykdyta.
1.3.44. Atnaujinti Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos
automobilių 2020-06-30 Nustatytos aiškios atliktų statybos darbų
susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Atliktų statybos kelių
direkcija
prie
perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros.
darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo susisiekimo ministerijos
reglamentą:
1. aiškiai apibrėžti visas naudojamas sąvokas;
2. patikslinti informacijos tūrinį, kurį turi pateikti statinio
statybos techninis prižiūrėtojas, informuodamas LAKD
apie rangovo atliktus darbus;
3. numatyti protingą terminą, per kurį turi būti sudaryta
Darbų priėmimo komisija;
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Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

4. numatyti protingą terminą, per kurį Darbų priėmimo
komisijos nariai ir procedūros dalyviai turi būti
informuojami apie numatomą atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui) procedūrą;
5. numatyti reikalavimus, kad visi reikiami kontrolinių
laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai
(protokolai) būtų įvertinti laiku ir tinkamai iki pasirašant
darbų priėmimo aktą;
6. patikslinti, ką privalo Darbų priėmimo komisijos nariai
patikrinti procedūros metu;
7. numatyti galimybę visiems Darbų priėmimo komisijos
nariams susipažinti su Darbų priėmimo komisijos nario
nepritarimo pasirašyti aktą motyvais;
8. patikslinti procedūrą, kurios metu yra patikrinama ir
patvirtinama, kad Darbų priėmimo komisijos nustatyti
neesminiai trūkumai yra pašalinti;
9. patikslinti Priėmimo akto pavyzdinę formą – numatyti
Darbų priėmimo komisijos darbo pradžios ir pabaigos
datas;
10. numatyti, kad Priėmimo aktai LAKD Dokumentų
valdymo sistemoje butų užregistruoti per protingai
nurodytą laiką.
Rezultatai:
Atnaujintas ir patvirtintas Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamentas 2020-06-30 įsakymu Nr. V-92.
Pavyzdinės formos akto dėl piniginių išskaitų už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą nustatyti nėra tikslinga, nes ši forma su visomis skaičiavimo
formulėmis, reikšmėmis, nuokrypių ribomis ir reikalavimais yra normatyviniuose dokumentuose ĮT ASFALTAS ir ĮT SBR, pagal kuriuos skaičiuojamos šios
išskaitos. Išskaitų aktas forminamas ant įmonės blanko perkeliant iš normatyvinių dokumentų atitinkamas formules su reikšmėmis, aprašymus, įrašant kontrolinių
laboratorinių bandymų atitinkamas reikšmes bei atliekant skaičiavimus ir pasirašant.
Įvykdyta.
1.3.45. Atnaujinti LAKD pirkimo sutarčių, pasirašomų dėl Lietuvos
automobilių 2020-06-30 Padidintos atsakomybės Statinio statybos
statinio statybos techninės priežiūros vykdymo, šablonus, kelių
direkcija
prie
techninės priežiūros paslaugų teikiančioms
numatant pavyzdinėse formose:
Susisiekimo ministerijos
įmonėms.
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1. netesybas už paslaugų teikėjo pareigų, susijusių su
darbų priėmimu ir išskaitų įforminimu, nevykdymą arba
netinkamą vykdymą;
2. nustatyti maksimalų terminą, per kurį statinio statybos
techninis prižiūrėtojas LAKD turi pateikti išskaitų
apskaičiavimo ir įforminimo dokumentus, suderintus su
rangovu;
3. nustatyti pavyzdinės formos aktą dėl piniginių išskaitų
už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą;
4. nustatyti akto dėl piniginių išskaitų už ribinių verčių ir
leistinų nuokrypių nesilaikymą pateikimo terminą LAKD.
Rezultatai:
Atnaujintas ir patvirtintas Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamentas 2020-06-30 įsakymu Nr. V-92.
Akto dėl piniginių išskaitų už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą pateikimo terminas Kelių direkcijai nustatytas atnaujintame Reglamente.
Prievolė statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tiksliai apskaičiuoti ir įforminti išskaitas už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą yra numatyta
galiojančiose techninės priežiūros paslaugų sutartyse. Už šios prievolės nevykdymą ir (ar) netinkamą vykdymą šiose sutartyse taip pat yra numatyta ir konkreti
atsakomybė techniniam prižiūrėtojui. Terminas, iki kada statinio statybos techniniam prižiūrėtojui apskaičiuoti ir įforminti išskaitas už ribinių verčių ir leistinų
nuokrypių nesilaikymą, yra numatyta atnaujintame Reglamente.
Įvykdyta.
1.3.46. Patikslinti kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų Lietuvos
automobilių 2020-06-30 Detalizuoti, terminuoti ir aiškūs reikalavimai
techninės priežiūros ir su ja susijusių laboratorinių tyrimų kelių
direkcija
prie
techniniam prižiūrėtojui.
ir bandymų paslaugų techninę specifikaciją, numatant Susisiekimo ministerijos
prievolę statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tiksliai
apskaičiuoti, įforminti ir suderinti su rangovu išskaitas už
ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą.
Rezultatai:
Atnaujintas ir patvirtintas Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamentas 2020-06-30 įsakymu Nr. V-92.
Įvykdyta.
1.3.47. Parengti dokumentų, gaunamų atliktų darbų perdavimo Lietuvos
automobilių 2021-01-11 Nustatytos aiškios dokumentacijos priėmimostatytojui (užsakovui) procedūros metu, perdavimo- kelių
direkcija
prie
perdavimo ir saugojimo procedūros Lietuvos
priėmimo ir saugojimo LAKD tvarkos aprašą, nustatant iš Susisiekimo ministerijos
automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo
rangovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo po
ministerijos.
statybos darbų pabaigos priimamų dokumentų perdavimopriėmimo ir saugojimo tvarkos procedūras.
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Rezultatai:
Atnaujintas ir patvirtintas Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamentas 2020-06-30 įsakymu Nr. V-92.
Įvykdyta.
1.3.48. Inicijuoti Saugios laivybos įstatymo pakeitimą dėl:
Lietuvos
transporto 2021-06-30 Aiškus reglamentavimas Saugios laivybos
1) „laivų kontrolės“, „laivų apžiūrų“ sąvokų apibrėžimo; saugos administracija
įstatyme.
2) „privalomų laivo dokumentų“, „laivo dokumentų“,
„vertinimo“, „atitinkamų dokumentų“, „pirminių,
tarpinių, atnaujinamųjų patikrinimų“, „liudijimų“ sąvokų
apibrėžimo, esant reikalui, suvienodinimo;
3) kriterijų, pagal kuriuos būtų vertinami subjektai,
siekiantys būti įgaliotais atlikti laivų kontrolę ir tokių
įgaliojimų suteikimo procedūros nustatymo;
4) nuorodų į tarptautinių teisės aktų nustatytą tvarką ir
teisės aktų nustatytus atvejus sukonkretinimo 17 str.;
5) 25 str. 2 d. nustatytų laivo uždraudimo išplaukti iš
uosto aplinkybių sukonkretinimo;
6) 26 str. dėl kvalifikacinių reikalavimų laivybos
inspektoriams, atsižvelgiant į Direktyvos Nr. 2009/16/EB
reikalavimus.
Rezultatai:
Susisiekimo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl Saugios laivybos įstatymo pakeitimo. (2020 m. gruodžio 10 d. LTSA raštas Nr. 15B-10790).
Įvykdyta.
1.3.49. Inicijuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Lietuvos
transporto 2021-01-11 Aiškus reglamentavimas Pirminės laivo apžiūros
2006-04-13 įsakymo Nr. 3-141 „Dėl Pirminės laivo saugos administracija
vykdymo taisyklėse.
apžiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą dėl:
1) laivų tipų, bendrosios talpos ir amžiaus, į kuriuos
atsižvelgiant, skiriami du laivybos inspektoriai laivo
apžiūrai atlikti, nustatymo;
2) 19 p. nuostatos „Administracijos <...> įrašo teigiamą
arba neigiamą sprendimą dėl laivo tinkamumo plaukioti“
panaikinimo;
3) 12 p. nustatytų papildomų konstrukcijų būklės
įvertinimų atlikimo tvarkos ir šiuos vertinimus atliekančių
subjektų nustatymo;
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4) reikalavimų, kuriuos turi atitikti konstrukcijos ir
įranga, nustatymo, trūkumų apibrėžimo.
Rezultatai:
Susisiekimo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-04-13 įsakymo Nr. 3-141 „Dėl Pirminės laivo apžiūros vykdymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų. (2020 m. spalio 28 d. LTSA raštas Nr. 15B-9154).
Įvykdyta.
1.3.50. Inicijuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Lietuvos
transporto 2021-01-11 Aiškus reglamentavimas Laivų kontrolės
2004-01-08 įsakymoNr. 3-06 „Dėl Lietuvos Respublikos saugos administracija
taisyklese.
jūrų laivų registre įregistruotų laivų valstybinės vėliavos
kontrolės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių jūrų
uostuose vykdymo taisyklių patvirtinimo“ keitimą dėl:
1) atvejų, kai laivui uždraudžiama išplaukti iš užsienio
valstybės uosto, ištyrimo / įvertinimo tvarkos, apimčių,
įforminimo nustatymo;
2) „išsamaus patikrinimo“ tvarkos nustatymo;
3) prievolės inspektoriui vadovautis teisės aktuose
nustatytais laivo sulaikymo pagrindais ir kriterijais
nustatymo;
4) „atitinkamų prevencinių ir koregavimo veiksmų“
nustatymo;
5) konkrečių vertinimo kriterijų laivo tikrinimui
nustatymo;
6) konkrečių trūkumų, kuriuos nustačius, sustabdomas
laivo patikrinimas, nustatymo;
7) mažiausiai dviejų darbuotojų dalyvavimo ar filmavimo
įrangos naudojimo laivų kontrolės metu.
Rezultatai:
Susisiekimo ministerijai pateiktas pasiūlymas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004-01-08 įsakymą Nr. 3-06 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų
registre įregistruotų laivų valstybinės vėliavos kontrolės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių jūrų uostuose vykdymo taisyklių patvirtinimo“ peržiūrėti iš
esmės (2020 m. gruodžio 10 d. LTSA raštas Nr. 15B-10790).
Įvykdyta.
1.3.51. Inicijuoti teisės aktų keitimą dėl teisės aktų nuostatų Lietuvos
transporto 2021-01-11 Panaikinti neatitikimai, dviprasmybės Saugios
neatitikties pašalinimo dėl:
saugos administracija
laivybos įstatyme, Pirminės apžiūros taisyklėse,
Laivų kontrolės taisyklėse ir Komandiruočių
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1) įgaliojimų vykdyti laivų apžiūras, šių įgaliojimų
suteikimo sąlygų ir tvarkos (Saugios laivybos įstatymo 8
str., 17 str., Įgaliojimų vykdyti apžiūras suteikimo
taisyklės);
2) procedūros, atliekamos pirminės laivo apžiūros metu
nustačius pažeidimų ar neatitikimų (Pirminės apžiūros
taisyklių 9 p., Laivų registravimo taisyklių 29.2 p.);
3) teisės atlikti pirminę laivo apžiūrą (Saugios laivybos
įstatymo 2 str. 5 d., 8 str. 1 d., Pirminės apžiūros taisyklių
5 p., 7 p.);
4) laivų, kuriems netaikomi tarptautinių konvencijų
reikalavimai, kontrolės tvarkos nustatymo (Saugios
laivybos įstatymo 24 str., Laivų kontrolės taisyklių 3 p.,
Laivų patikrinimų tvarkos aprašas);
5) laivų kontrolės procedūrų, laivo inspektavimo aktų ir
su tuo susijusių dokumentų formų (Laivų kontrolės
taisyklių 6 p., Laivų patikrinimų tvarkos aprašas);
6) komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje esančių laivų tinkamumo plaukioti priežiūra,
laivo apžiūromis, patikrinimais ir vertinimais, išlaidų
atlyginimo (Saugios laivybos įstatymo 4 str. 5 d., Pirminės
apžiūros taisyklių 4 p., Laivų patikrinimų tvarkos aprašo
17 p., 23 p., 24 p., Laivų kontrolės taisyklių 10 p.);
7) sąvokos „laivų tinkamumo plaukioti priežiūra“
vartojimo (Saugios laivybos įstatymo 4 str. 5 d.,
Komandiruočių apmokėjimo taisyklių 16 p.);
8) nuostatos, kad LTSA darbuotojo išvykimo tobulinti
kvalifikaciją išlaidas atlygina laivybos bendrovė (Saugios
laivybos įstatymo 4 str. 5 d., Komandiruočių apmokėjimo
taisyklių 2.2 p. ir 16 p.);
9) inicijuoti Kvalifikacinių reikalavimų inspektoriams
tvarkos aprašo pripažinimą netekusiu galios.
Rezultatai:

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
apmokėjimo
Kvalifikacinių
tvarkos aprašas.

taisyklėse.
reikalavimų

Panaikintas
inspektoriams
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Susisiekimo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl tesės aktų pakeitimo (2020 m. spalio 28 d. LTSA raštas Nr. 15B-9154, 2020 m. gruodžio 10 d. LTSA raštas Nr.
15B-10790).
Įvykdyta.
1.3.52. Pakeisti Lietuvos saugios laivybos administracijos Lietuvos
transporto 2021-01-11 Pirminės apžiūros akto forma atitiktų Pirminės
direktoriaus 2017-04-25 įsakymu Nr. V-56 „Dėl Pirminės saugos administracija
laivo apžiūros vykdymo taisykles.
laivo apžiūros akto formos patvirtinimo” patvirtintą
apžiūros akto formą.
Rezultatai:
2020 m. vasario 18 d. įsigaliojo 2020 m. vasario 17 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-65 „Dėl pirminės laivo apžiūros, atliekamos prieš jį įregistruojant
Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, akto formos patvirtinimo“. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017-04-25 įsakymas Nr. V-56 „Dėl
Pirminės laivo apžiūros akto formos patvirtinimo” pripažintas netekusiu galios.
Įvykdyta.
1.3.53. Uosto kapitonas arba jo pavaduotojas periodiškai, VĮ Klaipėdos valstybinio 2021-01-11 Siekiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
pasirinktinai pasitelkiant LUVIS sutikrina paraiškos jūrų uosto direkcija
laivybos organizavimo proceso optimizavimo ir
pateikimo ir faktinio laivo išplaukimo laiką. Apie tai turi
neteisėtų sprendimų priėmimo užkardymo, 2020
būti surašytas tarnybinis pranešimas.
m. atlikti 2 patikrinimus.
Rezultatai:
Siekiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos organizavimo proceso optimizavimo ir neteisėtų sprendimų priėmimo užkardymo, uosto kapitonas arba jo
pavaduotojas periodiškai, pasirinktinai, pasitelkiant LUVIS, sutikrina paraiškos pateikimo ir faktinio laivo išplaukimo laiką. 2020 m. atlikta 10 patikrinimų, kurių
metu neteisėtų sprendimų priėmimo pasireiškimo atvejų nenustatyta. Apie tai 2020 m. gruodžio 23 d. surašytas tarnybinis pranešimas Nr. TP-936.
Įvykdyta.
1.3.54. Pakoreguoti LUVIS programos logiką taip, kad būtų VĮ Klaipėdos valstybinio 2021-01-11 Siekiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
privalomi papildomi įrašai LUVIS pastabose, kurie jūrų uosto direkcija
laivybos organizavimo proceso optimizavimo ir
argumentuotų, kodėl priimtas konkretus sprendimas dėl
neteisėtų sprendimų priėmimo užkardymo,
laivo įvedimo (išvedimo) nesilaikant registracijos
registruoti registracijos eiliškumo nesilaikymo
eiliškumo, siekiant efektyvesnio ir nenutrūkstamo uosto
priežastis.
laivybos proceso užtikrinimo.
Rezultatai:
Siekiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos organizavimo proceso optimizavimo ir neteisėtų sprendimų priėmimo užkardymo, pakoreguota programos
LUVIS logika taip, kad būtų privalomi papildomi įrašai LUVIS pastabose, kurie argumentuotų, kodėl priimtas konkretus sprendimas dėl laivo įvedimo (išvedimo)
nesilaikant registracijos eiliškumo, siekiant efektyvesnio ir nenutrūkstamo uosto laivybos proceso užtikrinimo.
Įvykdyta.
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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

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

2020-04-20 Reg. Nr.1-3998, Nr.15B-2548
2020-04-22 Reg. Nr.1-4150, Nr. 2E-3440
2020-04-20 Reg. Nr.1-4001, Nr.2-315

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

2020-05-06 Reg. Nr.1-4175, Nr.2S-134
2020-04-15 Reg. Nr.1-3793, Nr.UD-1.6.28775
2020-04-19 Reg. Nr.1-3748, Nr.4R-300

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“

Peržiūrėtas veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
sąrašas, esant poreikiui, patikslinamas.

LR susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466 keitimo poreikis
Rašto data Rašto Reg. Nr., Nr.
Pasiūlymai dėl Įsakymo keitimo
2020-04-20 Reg. Nr.1-3979, Nr. 2-88
Netikslina.

4 VĮ „Oro navigacija“

8 AB Kelių priežiūra

2020-04-20
2021-04-20

Netikslina.
Išbraukti:
 Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
(nurodyta informacija yra neaktuali)
Netikslina.
Netikslina.
Netikslina.

Išbraukti:
 Sprendimų dėl patikėjimo teise valdomo valstybei
priklausančio turto ir žemės santykių priėmimas;
 Turto apskaitos valdymas.
2020-04-17 Reg. Nr.1-3947, Nr. SD-591(1.16) Netikslina.

2020-04-20 Reg. Nr.1-4004, Nr. SD(LG)-1295 Išbraukti:

geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų
priežiūros darbai;
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

11 AB Lietuvos paštas
12 AB „Smiltynės perkėla“

2020-05-08
2020-04-20

13
14
15
16
17
18
19

2020-04-24
2020-04-21
2020-04-17
2020-04-20
2020-04-09

AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
AB „Problematika“
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
Susisiekimo ministerija

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas

valdomų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos
zonoje augančių želdinių inventorizacija ir apskaitymas,
būklės stebėsenos vykdymas;

labdaros ir paramos teikimas.
Papildyti:
viešųjų ir privačių interesų derinimas.
Reg. Nr.1-5095, Nr. 3-2020-02069 Netikslina.
Reg. Nr.1-3993, Nr. 2R(1.11)Papildyti:
19/228

Nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir kiti
valdymo būdai, kilnojamojo turto pardavimas.
Reg. Nr.1-4318, Nr.S1-73-(7)
Netikslina.
Reg. Nr.1-4056, Nr.4A-48/2.5-10 Netikslina.
Reg, Nr. 1-3961, Nr. 10-501
Netikslina.
Reg. Nr.1-3881, Nr.R-246
Netikslina.
Reg. Nr. 6-1262
Papildyti:

viešųjų ir privačių interesų deklaravimu.

informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos
paslaptį bei kitų kategorijų informacijos, naudojimu ar
darbu su komercinę paslaptį sudarančia informacija, įrašyta
ne visoms tokia informacija disponuojančioms institucijoms
(pvz., nenurodyta AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ „Oro
navigacija“ ir pan.).

Įvykdyta.
1.4.2. Pateikiami pasiūlymai dėl veiklos sričių, kurioje Susisiekimo ministerijos
planuotina atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę savarankiški
surašant motyvuotą išvadą.
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės

2020-04-20
2021-04-20

Susisiekimo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl
veiklos sričių, kuriose siūloma atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
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Eil.
Priemonė
Nr.
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

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Temos dėl išvados nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę surašymo
Rašto data
Rašto Reg. Nr., Nr.
Pasiūlytos veiklos sritys
2020-04-20 Reg. Nr.1-3979, Nr. 2-88
 Sudaromų sutarčių projektų derinimas
2020-04-10 Reg. Nr. 1-3687, Nr. 15B2414
2020-04-22 Reg. Nr.1-4150, Nr. 2E3440

4

VĮ „Oro navigacija“

2020-04-20

5

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

2020-05-06

6

2020-04-15

7

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai

8

AB Kelių priežiūra

2020-04-17

2020-04-19

10 AB „Lietuvos geležinkeliai“

2020-04-20

11 AB Lietuvos paštas

2020-05-08

12 AB „Smiltynės perkėla“

2020-04-20

13 AB „Detonas“

2020-04-24

14 AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
15 AB „Problematika“

2020-04-21
-



Licencijų oro bendrovėms išdavimo, atnaujinimo tvarka

 Susisiekimo komunikacijų
prie
valstybinės
reikšmės
magistralinių kelių prisijungimo sąlygos išduodamos ir pagal išduotas
prisijungimo sąlygas parengtų techninių projektų derinimas
Reg. Nr.1-4001, Nr.2-315  Apibendrinta informacija dėl valdomų 46 rizikų, pagal ISO
reikalavimus
Reg. Nr.1-4175, Nr.2S-134  Hidrografinių duomenų skaitmeninės bazės sudarymas ir
atnaujinimas, vandens telkinių gylių matavimo, locmano žemėlapių
sudarymas
Reg. Nr.1-3793, Nr.UD Uosto infrastuktūros eksploatacijos priežiūros kontrolė
1.6.28-775
Reg. Nr.1-3748, Nr. 4R-300  Projektų įgyvendinimas ir priežiūra;
 Viešųjų ir privačių interesų derinimo veiklos srityse
Reg. Nr.1-3947, Nr. SD-  Turto (transporto, technikos, medžiagų) panaudojimas kelių
591(1.16)
priežiūros/rangos darbuose
Reg. Nr.1-4004, Nr.
 Viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje
SD(LG)-1295
Reg. Nr.1-5095, Nr. 3-2020-  Valdomo turto procese
02069
Reg. Nr.1-3993, Nr.
 Nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir kiti valdymo būdai,
2R(1.11)-19/228
kilnojamojo turto pardavimas
Reg. Nr.1-4320, Nr.S1-74-  Viešųjų pirkimų srityje
(7)
Reg. Nr.1-4056, Nr.4A Bendrovės padalinio kavinės-baro “Paukščių takas” pirkimams,
48/2.5-10
kurie buvo vykdomi ne per pirkimų komisiją
-
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Eil.
Priemonė
Nr.
16 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“
17 VšĮ Transporto kompetencijų
agentūra
18 VšĮ „Plačiajuostis internetas“
19 Susisiekimo ministerija

Atsakingas vykdytojas
-

-

Reg. Nr.1-3881,Nr. R-246
Reg. Nr .6-1262
Reg. Nr 6-1330
El. paštu
Reg. Nr 6-1453
DVS „Avilys“

Laukiamas rezultatas

-

2020-04-17 Reg, Nr. 1-3961, Nr. 10-501 
2020-04-20
2020-04-09
2020-04-17
2020-04-20
2020-04-27
2020-04-20

Įvykdymo
terminas

2020 m. yra viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

 Personalo valdymas.
 Susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų prie
ministerijos, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų
veiklos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės
aktus, koordinavimas ir kontrolė
 Susisiekimo ministerijos valdomo valstybės turto naudojimas

Įvykdyta.
1.4.3. Pagal gautą informaciją parengti bendrą Lietuvos Susisiekimo ministerijos 2020-05-15 Nustatytos sritys, kuriose bus atliekama
Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo kovos
su
korupcija 2021-05-14 korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos koordinavimo komisija,
esant poreikiui būtų patikslintas susisiekimo
pasireiškimo tikimybė, sąrašo projektą (toliau – sąrašas), Lietuvos
Respublikos
ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 3-466,
nustatyti veiklos sritis, kuriose einamaisiais metais susisiekimo ministerijos
kuriuo patvirtintos veiklos sritys, kuriose
numatyta atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės korupcijos prevencijos
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
nustatymą, surašant motyvuotą išvadą.
komisija
tikimybė.
Rezultatai:
Parengta 2020-05-15 pažyma Nr. 6-1666, kurioje apibendrinta informacija dėl pasiūlymų ir pateiktas susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466
pakeitimo projektas.
2020-05-29 protokolu Nr. 6-1840 temos ir įsakymo projektas svarstytas Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos posėdyje.
2020-06-03 protokolu Nr. 6-1961 temos ir įsakymo projektas svarstytas Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos posėdyje.
Susisiekimo ministro 2020-06-09 įsakymu Nr. 3-368 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3466 „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“ atnaujintas veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas.
Pakeistas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių
ir viešųjų įstaigų veiklos sričių sąrašą, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, patvirtintą 2017 m. spalio 9 d. susisiekimo ministro įsakymu
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“, išdėstant nauja redakcija 2020-06-09 įsakyme
3-368.
Įvykdyta
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Eil.
Nr.
1.4.4.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai apie jų Įstaigos prie ministerijos,
įstaigose atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės viešosios
įstaigos,
nustatymą.
akcinės
bendrovės,
valstybės įmonės

Įvykdymo
terminas
2020-09-01
2021-09-01

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

Rezultatai:
Parengta 2020-05-15 pažyma Nr. 6-1666, kurioje apibendrinta informacija dėl pasiūlymų ir pateiktas susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-466
pakeitimo projektas.
2020-05-29 protokolu Nr. 6-1840 temos ir įsakymo projektas svarstytas Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos posėdyje.
2020-06-03 protokolu Nr. 6-1961 temos ir įsakymo projektas svarstytas Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos posėdyje.
Susisiekimo ministro 2020-06-09 įsakymu Nr. 3-368 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3466 „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“ atnaujintas veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas.
Susisiekimo ministerijos 2020-06-10 raštu Nr. 2-2955 „Dėl veiklos sričių, kuriose 2020 metais numatoma surašytu motyvuotą išvadą, atliekant korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą“ Susisiekimo ministerijos įmonės informuotos apie komisijų sprendimus.
Eil.
Įstaiga/Įmonė
Veiklos sritys
Išvados raštai
Nr.
1 Pasienio kontrolės punktų direkcija Sudaromų sutarčių projektų derinimas
2020-09-01 Reg. Nr. 1-9388, Nr. 2-225
prie Susisiekimo ministerijos
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2 Lietuvos transporto saugos
Licencijų oro bendrovėms išdavimo, atnaujinimo tvarka
2020-09-02, 15B-7631, 1-9475
administracija
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-08-27 Nr. 1-9221, 15B-7395
Geležinkelių transporto triukšmo kontrolė;
2020-10-09 Reg. Nr. 1-10807
Autobusų stočių veiklos kontrolė.
2020-09-15 Nr. 1-9860
3 Lietuvos automobilių kelių direkcija Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-11-04, 1-11782, 2E-12020
prie Susisiekimo ministerijos
4 VĮ „Oro navigacija“
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-09-01 1-9413, Nr. 2-693
5 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija Hidrografinių duomenų skaitmeninės bazės sudarymas ir 2020-09-02, Reg. Nr. 1-9479, Nr.2S-310
atnaujinimas, vandens telkinių gylių matavimo, locmano žemėlapių
sudarymas
Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
6 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Uosto infrastuktūros eksploatacijos priežiūros kontrolė
2020-08-11 Reg. Nr.1-8661
direkcija
Sprendimų dėl papildomų darbų įsigijimo priėmimas.
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Eil.
Nr.

Priemonė

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 AB „Problematika“
15 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“
16 VšĮ Transporto kompetencijų
agentūra
17 VšĮ „Plačiajuostis internetas“
18 Susisekimo ministerija

Įvykdyta.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
Projektų įgyvendinimas ir priežiūra;
2020-10-09, Reg. Nr 1-10817
Viešųjų ir privačių interesų derinimo veiklos srityse
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
Turto (transporto, technikos, medžiagų) panaudojimas kelių 2020-09-04 Nr. 1-9569
priežiūros/rangos darbuose
Viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje
2020-09-01 Reg. Nr. 1-9389, SD(LG)2837
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-09-25 Nr. 1-10283
Esminės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų
vykdymas.
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-10-02 Reg. Nr. 1-10581
Pašto ženklų leidyba
Nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir kiti valdymo būdai, 2020-08-14 Rrg. Nr. 1-8828
kilnojamojo turto pardavimas
Turimos infrastruktūros būklės bei jos pokyčių stebėsena, remonto
kokybės užtikrinimas, naujos įrangos ar kito turto įsigijimas.
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-08-25 Reg. Nr. 1-9149, S1-156
Bendrovės padalinio kavinės-baro “Paukščių takas” pirkimams, 2020-09-01 Reg. Nr. 1-9398, 4A-100/2.5kurie buvo vykdomi ne per pirkimų komisiją
907
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020-09-02 Reg. Nr. 1-9463, Nr. 9-0225
Įmonės sudarytų sutarčių apskaitos ir vykdymo kontrolės 2020-08-26 Reg. Nr. 1-9174, Nr. S-46
užtikrinimas.
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
2020 m. yra viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
2020-09-03 Reg. Nr. 1-9486
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
Personalo valdymas ir Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas 2020-08-28 Reg. Nr. 1-9270
juo
Akcinių bendrovių, kurių akcijos ar dalis akcijų priklauso valstybei, El. p.
teikiančių keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas
lengvatų taikymo ir kompensavimo reglamentavimas
Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
El. p.
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Eil.
Nr.
1.4.5.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2020-10-01
2021-10-01

Laukiamas rezultatas

Parengti motyvuotą išvados projektą ir pateikti Lietuvos Susisiekimo ministerijos
Parengtas motyvuotos išvados projektas
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija Biudžeto ir investicijų
pateikiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo
koordinavimo komisijos ir Lietuvos Respublikos departamento
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos Ekonomikos ir apskaitos
komisijai.
komisijoms.
skyrius
Rezultatas:
Parengta motyvuotos išvados projektas pateiktas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijai inicijuojant posėdį
el. paštu
Įvykdyta.
1.4.6. Apsvarstyti motyvuotą išvados projektą Lietuvos Lietuvos
Respublikos 2020-10-28 Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija susisiekimo ministerijos 2021-10-28 tikimybės, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos
koordinavimo komisijos ir Lietuvos Respublikos kovos
su
korupcija
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos koordinavimo komisija,
komisija ir susisiekimo ministras, pateikta
posėdžiuose.
Lietuvos
Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybai.
susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos
komisija
Rezultatas:
Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisija apsvarstė motyvuotos išvados projektą 2020-11-13 (2020-11-18 protokolas Nr. 5-81).
Susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija apsvarstė motyvuotos išvados projektą 2020-11-19 (2020-11-27 protokolas Nr. 5-82).
Susisiekimo ministerijos 2020-12-07 raštu Nr. 2-6010 „Dėl motyvuotos išvados“ informacija pateikta Specialiųjų tyrimų tarnybai.
Įvykdyta.
2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema
2.1. UŽDAVINYS. Viešinti priimtų sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija
2.1.1.

Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.

Rezultatas:

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

2021-01-11

Ne mažiau kaip 6 pranešimai per metus paskelbti
įstaigos, įmonės, bendrovės interneto svetainėje
apie veiklą, kuria visuomenė informuojama apie
įstaigų, įmonių, bendrovių veiklą, nukreiptą
prieš korupciją.
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Eil.
Nr.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Priemonė
Įstaiga/ įmonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
Pranešimų skaičius
Rezultatas

Laukiamas rezultatas

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
6 vnt.
Įvykdyta
Lietuvos transporto saugos administracija
9 vnt.
Įvykdyta
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
5 vnt.
Įvykdyta
VĮ „Oro navigacija“
4 vnt.
Neįvykdyta
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
6 vnt.
Įvykdyta
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
5 vnt.
Įvykdyta
VĮ Lietuvos oro uostai
8 vnt.
Įvykdyta
VĮ Kelių priežiūra
19 vnt.
Įvykdyta
AB „Lietuvos geležinkeliai“
6 vnt.
Įvykdyta
AB Lietuvos paštas
10 vnt.
Įvykdyta
AB „Smiltynės perkėla“
7 vnt.
Įvykdyta
AB „Detonas“
6 vnt.
Įvykdyta
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
6 vnt.
Įvykdyta
AB „Problematika“
2 vnt.
Neįvykdyta
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2 vnt.
Neįvykdyta
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
6 vnt.
Įvykdyta
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
6 vnt.
Įvykdyta
Susisiekimo ministerija
6 vnt.
Įvykdyta
Pranešimų vidurkis susisiekimo sektoriaus įstaigose 7 vnt.
Įvykdyta
Įvykdyta.
2.1.2. Pateikti suvestinę informaciją Lietuvos Respublikos Teisės
ir
personalo 2021-01-11 Atnaujinta informacija Susisiekimo ministerijos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo skyrius
internetinėje svetainėje rubrikose Antikorupcinis
komisijai apie einamaisiais metais atliktų teisės aktų
vertinimas ir Informacija apie asmenį
projektų antikorupcinį vertinimą ir atnaujintą informaciją
surinkimas.
pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį.
Rezultatas:
Atnaujinta informacija Susisiekimo ministerijos internetinėje svetainėje rubrikose Antikorupcinis vertinimas
https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/antikorupcinis-vertinimas
Atnaujinta informacija Susisiekimo ministerijos internetinėje svetainėje rubrikose Informacija apie asmenį surinkimas
https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/informacijos-apie-asmeni-surinkimas
Įvykdyta.
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Eil.
Nr.
2.1.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Skelbti informaciją apie susisiekimo ministro valdymo Susisiekimo
ministro
srities akcinių bendrovių dalyvavimą įvairių asociacijų valdymo srities akcinės
veikloje interneto svetainėje.
bendrovės

Rezultatai:
Eil. Įstaiga/ įmonė
Nr.
1
AB „Lietuvos geležinkeliai“

2

AB Lietuvos paštas

3
4
5

AB „Smiltynės perkėla“
AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

6

AB „Problematika“

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Siekiant viešumo ir skaidrumo, atnaujinta
akcinių
bendrovių
interneto
svetainėse
skelbiama informacija apie dalyvavimą įvairių
asociacijų veikloje.

Skelbiama

Rezultatas

https://www.litrail.lt/dalyvavimas-organizacijose
Bendrovės interneto svetainėje viešinama informacija apie Bendrovės narystes
tarptautinėse organizacijose
https://www.post.lt/lt/naryste-tarptautineseorganizacijose,
Taip pat
skelbiama informacija apie dalyvavimą asociacijų veikloje
https://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/lietuvos-pastas-muitines-praktikuasociacijos-narys.
https://www.keltas.lt/naryste-asociacijose/
http://detonas.eu/lt/korupcijos-prevencija
https://www.telecentras.lt/apie-mus/
Internetiniame tinklalapyje https://www.problematika.lt/lt/apie-mus/ įterpta
"Narystės asociacijose" ir jame patalpinta informacija apie bendrovės narystes
asociacijose:
1. AB "Problematika" yra Statybos produktų bandymų asociacijos narė ir 2020
m. gruodžio 3 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime 3 metų kadencijai jos
tarybos nariu buvo išrinktas AB „Problematika“ laboratorijos vadovas Andrius
Baltrušaitis.
2.Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. AB “Problematika” yra Lietuvos kokybės vadybos
ir inovacijų asociacijos narė.

Įvykdyta
Įvykdyta

Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta

Įvykdyta.
2.2. UŽDAVINYS. Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką susisiekimo ministro valdymo įstaigose
2.2.1.

Organizuoti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio
švietimo mokymus darbuotojams ir kitus informavimo
būdus (toliau – mokymus), didesnį mokymų skaičių
skiriant darbuotojams, atsakingiems už korupcijos
prevenciją, viešuosius pirkimus ir ūkio subjektų priežiūrą.

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

2021-01-11

Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir
aplinką, reikalinga teikti aktualią informaciją
darbuotojams.
Susisiekimo
ministerijai
pateikiama informaciją apie suorganizuotų
mokymų kiekį įvairiomis aktualiomis korupcijos

40

Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas
įstaigos,
bendrovės

Rezultatai:
Eil.
Įstaiga/ įmonė
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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 „Problematika“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
Susisiekimo ministerija
2019 m. VIDUTINIŠKAI
2019 m. VIDUTINIŠKAI:
2018 m. VIDUTINIŠKAI:
Įvykdyta.

akcinės

Bendras
mokymų
skaičius
1 vnt.
19 vnt.
1 vnt.
7 vnt.
1 vnt.
7 vnt.
3 vnt.
4 vnt.
1 vnt.
11 vnt.
4 vnt.
3 vnt.
6 vnt.
1 vnt.
3 vnt.
5 vnt.
8 vnt.
7 vnt.
5 vnt.
5 vnt.
5 vnt.

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
prevencijos
temomis,
kartu
informaciją apie dalyvavusių
mokymuose procentą.

Dalyvavusių
darbuotojų
vidutinė
procentinė dalis
20 proc.
54 proc.
23 proc.
3 proc.
22 proc.
15 proc.
8 proc.
3 proc.
10 proc.
2 proc.
7 proc.
24 proc.
33 proc.
57 proc.
81 proc.
80 proc.
23 proc.
22 proc.
28 proc.
13 proc.
18 proc.

pateikiant
darbuotojų

41

Eil.
Nr.
2.2.2.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2020-07-31
2021-07-30

Laukiamas rezultatas

Informacija
apie
organizuojamą
antikorupcinės Susisiekimo ministerijos
Informacija apie gautas paraiškas iki einamųjų
iniciatyvos atranką paskelbiama Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyrius
metų spalio 10 d. pateikiama Lietuvos
interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt, o įstaigos prie
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
ministerijos, viešosios įstaigos, valstybės įmonės ir
korupcija koordinavimo komisijai.
akcinės bendrovės informuojamos atskiru raštu.
Rezultatai:
Informacija
apie
organizuojamą
antikorupcinės
iniciatyvos
atranką
paskelbiama
Susisiekimo
ministerijos
interneto
svetainėje
https://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/susisiekimo-ministerija-kviecia-teikti-pasiulymus-antikorupciniu-iniciatyvu-atrankai-1 , o įstaigos prie ministerijos, viešosios
įstaigos, valstybės įmonės ir akcinės bendrovės informuojamos atskiru 2020-08-03 raštu Nr. 2-3862.
2020 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 2-3862 iniciuota antikorupcinės iniciatyvos atranka. Gautos trys paraiškos iš VĮ „Oro navigacija“ (2020-10-5 Reg. Nr. 1-10633),
Lietuvos transporto saugos administracijos (2020-09-29 Reg. Nr. 1-10435) ir AB „Kelių priežiūra“ (2020-09-30 Reg. Nr. 1-10443).
Įvykdyta.
2.2.3. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo ministerijos 2020-12-01 Apdovanota įstaiga ar darbuotojas už
korupcijos prevencijos komisijos balsavimo rezultatus Komunikacijos skyrius
2021-12-01 antikorupcinę veiklą ar iniciatyvą vykdytą prieš
parengiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
korupciją.
padėkos raštas.
Rezultatai:
2020-11-19 SM korupcijos prevencijos komisijos sprendimu: nuspręsta nepriimti sprendimo dėl iniciatyvos ir atidėti priemonės vykdymą dėl Apvaliojo stalo
diskusijos organizavimo.
Vykdymas tęsiamas.
2.2.4. Suorganizuota apvaliojo stalo diskusija skirta įstaigų prie Susisiekimo ministerijos 2020-12-01 Kartą metuose suorganizuota susisiekimo
ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių Komunikacijos skyrius
2021-12-01 sektoriaus apvaliojo stalo diskusija.
bendrovių atstovams.
Rezultatai:
2020-11-19 SM korupcijos prevencijos komisijos sprendimu: nuspręsta nepriimti sprendimo dėl iniciatyvos ir atidėti priemonės vykdymą dėl Apvaliojo stalo
diskusijos organizavimo.
Vykdymas tęsiamas.
2.2.5. Nustatyti bendrą sistemą, kuri skatintų veikti pagal Susisiekimo ministerijos 2020-06-30 Parengtas Susisiekimo ministerijos ir jos
aukščiausius elgesio standartus, siekiant pasitikėjimu Teisės
ir
personalo
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
grįstos elgesio kultūros, skaidrių ir atvirų santykių, skyrius
elgesio kodeksas.
kuriuose vengiama viešų privačių interesų konfliktų,
ribojamų dovanų ar paslaugų teikimo, priėmimo atvejų,
kitų teisiškai abejotinų situacijų, apsaugo darbuotojus nuo
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

tarnybinių, baudžiamųjų administracinių ir kitų
nusižengimų.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2020-09-30 įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“
Įvykdyta.
2.2.6. Reglamentuotas tinkamas dovanų teikimas ir priėmimas, Susisiekimo ministerijos 2020-06-30 Parengta Susisiekimo ministerijos ir jos
nustatyta dovanų deklaravimo ir registravimo tvarka.
Teisės
ir
personalo
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
skyrius
dovanų politika.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių dovanų politika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2020-09-30 įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių svarbiausių
atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“
Įvykdyta.
2.2.7. Nustatyti bendrus reikalavimus ir principus, siekiant Susisiekimo ministerijos 2020-06-30 Parengtas Susisiekimo ministerijos ir jos
laikytis teisėtumo principo visose savo veiklos srityse, Teisės
ir
personalo
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
kurie skatintų Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo skyrius
veiklos partnerių elgesio kodeksas.
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerius
veikti pagal visuotinai pripažintus skaidraus elgesio
standartus.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių darbuotojų elgesio kodeksas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2020-09-30 įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“
Įvykdyta.
2.2.8. Nustatyti bendruosius korupcijos prevencijos principus, Susisiekimo ministerijos 2020-06-30 Parengtas Susisiekimo ministerijos ir jos
įsipareigojimus, susijusius su korupcijos prevencija, ir Teisės
ir
personalo
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
prevencines priemones.
skyrius
atsparumo korupcijai politika.
Rezultatai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2020-09-30 įsakymu Nr. 3-585 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“
Įvykdyta.
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Eil.
Nr.
2.2.9.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Patvirtinus Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo Susisiekimo ministerijos
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių Teisės
ir
personalo
elgesio kodeksą, patikslinti pirkimo dokumentus.
skyrius

Rezultatai:
Informacija paskelbta https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/viesieji-pirkimai.
Įvykdyta.
2.2.10. Patvirtinus Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo Susisiekimo ministerijos
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių dovanų politiką, Ūkio skyrius
atnaujinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį dovanų
įvertinimą ir saugojimo tvarką.

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos
partnerių
elgesio
kodeksas
paskelbtos
internetinėje
Susisiekimo
ministerijos
svetainėje, pakoreguoti pirkimo dokumentai.

Patikslintas 2013 m. kovo 26 d. potvarkis Nr. 414 „Dėl gautų dovanų įvertinimo ir saugojimo
tvarkos“, papildant Susisiekimo ministerijos ir
jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių dovanų politikos nuostatomis.

Rezultatai:
Dovanų politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas ruošiamas teisės ir personalo skyriaus, šiuo metu derinamas su Susisiekimo ministerijos administracijos
padaliniais dokumentų valdymo sistemoje Avilys.
Vykdoma.
2.3. UŽDAVINYS. Atlikti tyrimus, analizes ir apklausas, skirtas vykdyti korupcijos prevencijos monitoringo funkcijas
2.3.1.

Pateikti informaciją apie
pranešimus dėl korupcijos.

Rezultatai:

praėjusių

metų

gautus Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir investicijų
departamento
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius, Veiklos kokybės
ir projektų valdymo
skyrius ir Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos prie ministerijos,
valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės bendrovės

2020-04-30
2021-01-11

Kasmet renkama informacija apie susisiekimo
ministerijos veiklos srityje 1) korupcijos
pranešimų kanalais gautus pranešimus, vnt.; 2)
pranešimų kanalais gautų pranešimų, pagal kurį
buvo atlikti tyrimai, vnt.; 3) gautus pranešimus
pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, vnt. 4)
pradėtų ikiteisminių tyrimų, vnt.
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Eil.
Nr.
Eil.
Nr.

Priemonė
Įstaiga

1 Pasienio kontrolės punktų direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
2

Lietuvos transporto saugos
administracija

3 Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
4 VĮ Kelių priežiūra
5 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija
6
7
8
9
10

VĮ Lietuvos oro uostai
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
AB „Detonas“
AB „Lietuvos geležinkeliai“

Atsakingas vykdytojas

Rezultatai
pagal
metus

2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.

Įvykdymo
terminas
Informacijos pateikimo data ir Nr. Pranešimų
kanalais
gautų
pranešimų
skaičius,
vnt.

Avilyje
2021-01-12 Reg. Nr. 1-300
2020-04-29 Reg. Nr. 1-4573
2021-01-12 Nr. 15B-305, Reg.Nr.
1-314
2020-05-05 Reg. Nr. 1-4954
Avilyje
2020-04-29 Reg. Nr. 1-4620
2021-01-11 Reg. Nr. 1-280
2020-04-21 Reg. Nr. 1-4107
2020-12-31 Reg. Nr. 1-14061
2020-04-30 Reg. Nr. 1-4741
2021-01-12 Reg. Nr. 1-305
2020-04-29 Reg. Nr. 1-4638
2021-01-12 Reg. Nr. 1-288
2020-04-22 Reg. Nr. 1-4176
2021-01-11 Reg. Nr. 1-278
2020-05-04 Reg. Nr. 1-4876
El. paštu
2020-04-20 Reg. Nr. 1-4004
2020-02-02 Reg. Nr. 1-1141

0
0
82
56/22
vidiniai
2
0
45/21
pasitvirtino
11
0
0
8
3
11
5
0
0
0
0
6
15

Laukiamas rezultatas
Pranešimų
kanalais
gautų
pranešimų,
pagal
kuriuos buvo
atlikti
tyrimai,
skaičius vnt.
0
0
6

Pranešimus
pagal
Pranešėjo
apsaugos
įstatymą, vnt

Pradėtų
ikiteisminių
tyrimų
skaičius, vnt.

0
0
0

0
0
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
11
0
0
8
2
1
5
0
0
0
0
6
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas
2019 m.

11
AB Lietuvos paštas
12 AB Lietuvos radijo ir televizijos
centras
13 AB Problematika
14

AB „Smiltynės perkėla“

15 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“
16

VšĮ „Plačiajuostis internetas“

17 VšĮ Transporto kompetencijų
agentūra
18 SM

2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.
2019 m.
2020 m.

VISO: 2019 m.
VISO: 2020 m.

2020-05-08 Reg. Nr. 1-5095
El. paštu
2020-04-30 Reg. Nr. 1-4788
2020-01-12, Reg. Nr. 1-322
2021-01-11 Reg. Nr. 1-272
Avilyje
2020-12-31 Reg. Nr. 1-14059
Reg. Nr.
2021-01-19 Nr. S-2
2020-04-24 Reg. Nr. 1-4355
2021-01-11 Reg. Nr. 1-4355
2020-04-21 Reg. Nr. 1-4099
2021-01-12 Reg. Nr. 1-298
Avilyje
2021-01-08 Reg. Nr. 6-56
2021-01-11 Reg. Nr. 6-66
2021-01-12 Reg. Nr. 6-74
2021-02-13 Reg. Nr. 6-93

Įvykdymo
terminas
55/37
pasitvirtino
108
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Laukiamas rezultatas
55
108
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3
213
202

1
85
138

0
0
0

1
19
3

Įvykdyta.
2.3.2. Atliekama apklausa, kurioje būtų nustatyta visuomenės Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Stebimi
atliekamų
tyrimų
rezultatai,
dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyrius
atskleidžiantys visuomenės vertinimą dėl
veiklos skaidrumą.
Susisiekimo ministerijos veiklos skaidrumo.
Rezultatai:
Pagal 2020 m. lapkričio m. UAB „Sprinter research“ atliktą visuomenės apklausą, respondentai atsakant į klausimą „Ar, Jūsų nuomone, Susisiekimo ministerijos
veikla yra skaidri?“, teigiamai atsakiusiųjų buvo 34 proc.
Įvykdyta.
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Eil.
Nr.
2.3.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2020-06-30

Laukiamas rezultatas

Pateikti Korupcijos prevencijos komisijai informaciją apie Susisiekimo ministerijos
Surinkta informacija apie 2019 metais atliktus
2019 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo Teisės
ir
personalo
pirkimus pagal nustatytus kriterijus.
ministerijos pateiktą užklausą.
skyrius, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės,
valstybės
įmonės
Rezultatai:
Susisiekimo ministerija 2020-04-22 raštu Nr. 2-2013 „Dėl informacijos pateikimo apie 2019 metų pirkimus“ inicijavo informacijos apie vykdytus pirkimus
susisiekimo ministro valdymo srities įmonėse. Gauti rezultatai pateikti raštais:
Eil.
Rašto Reg.
Nr.
Įstaiga
Rašto data Nr.
Rašto Nr.
1 Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2020-06-29 1-7076
2-151
2 Lietuvos transporto saugos administracija
2020-06-10 1-6384
15B-4939
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
3
ministerijos
2020-06-25 1-7100
2E-6536
4 VĮ Kelių priežiūra
2020-07-16 1-7778
SD-1187(1.16.E)
5 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2020-06-30 1-7109
UD-7.1.1E-1277
6 VĮ Lietuvos oro uostai
2020-07-02 1-7235
4R-533
7 VĮ „Oro navigacija“
2020-06-29 1-7080
2-537
8 VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
2020-06-25 1-6987
4S-219
9 AB „Detonas“
2020-06-22 1-6876
S1-117-(6)
10 AB „Lietuvos geležinkeliai“
2020-06-30 1-7381
SD(LG)-2248
11 AB Lietuvos paštas
2020-06-26 1-7032
3-2020-02807
12 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2020-06-22 1-6864
4A-74/2.5-13
13 AB Problematika
2020-08-07 1-8566
9-0194
14 AB „Smiltynės perkėla“
2020-06-25 1-6978
2R(1.11)-20/334
15 VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2020-06-02 1-6037
S-30
16 VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2020-06-25 1-6964
R-373
17 VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
2020-06-15 1-6599
10-795
18 SM
2020-06-30 el. paštu
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
Parengta 2020-08-12 pažyma Nr. 6-2708 „Dėl 2019 m. susisiekimo sektoriaus pirkimų analizės“ su skaidrėmis.
Įvykdyta.
2.3.4. Pagal pateiktus duomenis pateiktus Susisiekimo Susisiekimo ministerijos 2020-07-31 Atlikto tyrimo rezultatai su pasiūlymais dėl 2019
ministerijos Teisės ir personalo skyriaus, įstaigų prie Biudžeto ir investicijų
metais atliktų pirkimų pagal nustatytus kriterijus
ministerijos, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių ir departamento
pateikiami Lietuvos Respublikos susisiekimo
valstybės įmonių, atlikti analizę.
Ekonomikos ir apskaitos
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
skyrius
komisijai.
Rezultatai:
Parengta 2020-08-12 pažyma Nr. 6-2708 „Dėl 2019 m. susisiekimo sektoriaus pirkimų analizės“ . Monitoringo analizės rezultatai:
1. Susisiekimo sektoriaus bendras pirkimų skaičius 2019 m. nenustojo mažėti, nepriklausomai nuo to, kad pirkimų vertė per metus išaugo 22,9 proc. Džiugina
tai, kad rizika mažėja mažuose pirkimuose, nes atitinkamų pirkimų vertė ir kiekis tendencingai mažėja – per 4 metus jų vertė sumažėjo 3 kartus, o kiekis 2 kartus.
Priešinga tendencija – vykdant tarptautinius pirkimus, kuriems taikomos visos skaidrumo ir viešumo priemonės. 2019 m. matomas atitinkamų pirkimų verčių
augimas 19,1 proc. lyginant su 2018 m.
2. Nagrinėjant vieną iš rizikos faktorių – neskelbiamų pirkimų apimtį, nustatyta, kad neskelbiamų pirkimų vertės dalis nuo visų vykdytų pirkimų tendencingai
mažėja: 2016 m. sudarė 13,6 proc., 2017 m. – 5,9 proc., 2018 m. – 4,8 proc., 2019 m. – 2,1 proc. Neskelbiamų pirkimų kiekio dalis nuo visų vykdytų pirkimų iš
esmės nepakito. Visumoje vertinant neskelbiamų pirkimų kiekio ir vertės reikšmes, galima teigti, kad rizikos faktoriaus apimtis mažėja.
3. Kitas rizikos faktorius – pirkimai iš vieno tiekėjo, kurie 2019 m. sektoriuje sudarė 10,6 proc. (2018 m. – 38,3 proc.) pirkimų bendros vertės. Šio rizikos
faktoriaus apimtis mažėja.
4. Pažymėtina, kad CPO LT katalogu naudojasi 44 proc. sektoriaus įstaigų.
5. Rizikinga pirkimo proceso dalis – sutarčių keitimas. Sutarties keitimai gali būti atliekamai tiek mažinant sutarties vertę, tiek ją didinant. Nustatyta, kad 44
proc. įstaigų sutarčių pakeitimais didino sutarties vertę, o tik viena valstybės įmonė sutarties keitimais – taupė.
6. Analizuojant specifinių tarptautinių ir supaprastintų pirkimų (be mažos vertės pirkimų) vykdymą, nustatyta, kad pastaruosius penkerius metus tų pačių prekių
ar paslaugų nesikeitusių tiekėjų skaičius ženkliai sumažėjo ir atitinkamų pirkimų dalis 2019 m. sudarė 0,3 proc. (2018 m. – 2,4 proc.) vykdytų pirkimų vertės ir
0,3 proc. (2018 m. – 9,4 proc.) kiekio dalies. Per metus perpus sumažėjo pasibaigusių (sustabdytų) pirkimų kiekis. Todėl ir pirkimų, kai atmetus visus pasiūlymus
dėl per didelės kainos, nauju pirkimu buvo perkama didesne kaina tik 0,1 proc. nuo visų skelbtų pirkimų, kai 2018 m. tokių pirkimų buvo 9,8 proc. Vertinimo
kriterijaus dydis, atspindintis tarptautinių ir supaprastintų pirkimų vykdymą remiantis tik kainos aspektu, pagerėjo ir sudarė 74,3 proc. vykdytų pirkimų.
7. Nustatyta, kad įstaigų pirkimų planavimas nėra atliekamas tinkamai. Vidutinis plano vykdymas pagal suplanuotą vertę yra 54,2 proc.(2018 m. – 59,5 proc.).
Pažymėtina, kad pagal Europos Komisijos atliekamą viešųjų pirkimų stebėseną6, Lietuva turi keturis viešųjų pirkimų vykdymo aspektus, kuriuos reikia tobulinti:
t. y. (1) pirkimų iš vieno tiekėjo mažinimas, (2) neskelbiamų pirkimų mažinimas, (3) pirkimų vykdymas perkant tą patį objektą kelioms įstaigoms, (4) pirkimų
dalies koregavimas, kai yra perkama vertinant tik kainos kriterijumi.

6

Prieiga internete: https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
Atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtą ataskaitą Lietuvos pirkimų sistemos tobulinimas7, taip pat atkreipiant dėmesį į tai,
kad Susisiekimo sektoriaus atliekamų pirkimų bendra vertė sudaro nemažą dalį visų Lietuvos Respublikos institucijų atliekamų pirkimų vertės, reikalinga vykdyti
įvairaus pobūdžio mokymus viešųjų pirkimų temomis, asmenims atliekantiems / vykdantiems pirkimus ar dalyvaujantiems pirkimų procedūroje, siekiant kelti
kompetencijas susisiekimo sektoriaus pirkimų vykdymo srityje.
Įvykdyta.
2.3.5. Parengtą klausimyną, kuris padėtų nustatyti darbuotojų Susisiekimo ministerijos 2020-08-10 Peržiūrėtas klausimyno turinys, paruoštas
toleranciją korupcijai, pateikti Korupcijos prevencijos Biudžeto ir investicijų
susisiekimo sektoriaus darbuotojų apklausai.
komisijai.
departamento
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius
Rezultatai:
Parengta 2020-08-17 pažyma Nr. 6-2750 „Dėl korupcijos tolerancijos klausimyno“.
Įvykdyta.
2.3.6. Pateikti klausimyną užpildyti įstaigų, įmonių, bendrovių Susisiekimo ministerijos 2020-09-01 Pateiktas
klausimynas
įstaigoms
prie
darbuotojams ar jų grupėms.
Biudžeto ir investicijų 2021-09-01 ministerijos, viešosioms įstaigoms, akcinėms
departamento
bendrovėms, valstybėms įmonėms.
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius
Rezultatai:
2020-09-01 raštu Nr. 2-4343 „Dėl darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos“ klausimynas pateiktas įstaigoms.
Įvykdyta.
2.3.7. Pateikti Susisiekimo ministerijai rezultatus ir išvadas, Įstaigos prie ministerijos, 2020-10-30 Pateiktos išvados ir rezultatai Susisiekimo
susijusias su rezultatais, gautais užpildžius darbuotojams viešosios
įstaigos, 2021-10-30 ministerijai, gauti darbuotojams užpildžius
klausimyną dėl korupcijos tolerancijos.
akcinės
bendrovės,
klausimyną,
skirtą
nustatyti
korupcijos
valstybės įmonės
toleranciją.
Rezultatai:
Eil. Nr. Įstaiga/ įmonė
Rašto data
Rašto Nr., reg. Nr.
1.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2020-10-28
Nr. 2-379, reg. Nr. 1-11608
2.
Lietuvos transporto saugos administracija
2020-10-30
Nr. 15B-9293, reg. Nr. 1-11692
3.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
2020-12-07
El. paštu
4.
VĮ „Oro navigacija“
2020-10-29
Nr. 2-874, reg. Nr. 1-11604
5.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
2020-11-05
Nr. 2S-375, reg. Nr. 1-11832
7

Prieiga internete: https://www.oecd.org/governance/public-procurement/publications/C1-improving-lithuania-public-procurement-system.pdf
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
6.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2020-10-16
Nr. UD-1.6.28E-1949, reg. Nr. 1-11103
7.
VĮ Lietuvos oro uostai
2020-11-04
Nr. 4R-907, reg, Nr. 1-11804
8.
VĮ Kelių priežiūra
2020-11-06
Nr. SD-1755(1.16E), reg. Nr. 1-11894
9.
AB „Lietuvos geležinkeliai“
2020-10-27
Nr.SD(LG)-3642, reg. Nr.1-11495
10.
AB Lietuvos paštas
2020-10-28
Nr. 3-2020-04967, reg. Nr. 1-11567
11.
AB „Smiltynės perkėla“
2020-10-28
Nr. 2R(1.11.)-19/447, reg. Nr. 1-9343
12.
AB „Detonas“
2020-10-27
Nr. S1-197, reg. Nr. 1-11535
13.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2020-11-03
Nr. 4A-120/2.5-10, Reg. Nr. 1-11769
14.
AB Problematika
2020-10-15
Nr. 9-0268
15.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2020-10-26
Nr. S-55, reg. Nr. 1-9436
16.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
2020-10-29
Nr.10-1417, reg. Nr.1-11632
1
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2020-10-30
Nr. R-769, reg. Nr. 1-11679
Įvykdyta.
2.3.8. Išanalizuoti ir apibendrinti apklausos dėl korupcijos Susisiekimo ministerijos 2020-12-01 Išvados ir rezultatai pateikiami naujoje Lietuvos
tolerancijos rezultatus ir informaciją pateikti Korupcijos Biudžeto ir investicijų 2021-12-01 Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų
prevencijos komisijai.
departamento
valdymo sričių kovos su korupcija programoje.
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., o 2020 m. - 19 proc. Palyginus su
2019 m., respondentų skaičius didesnis 1,5 karto. Palyginamas:
Eil.
Klausimas
2016 m.
2018 m.
2019 m.
Nr.
1.
Ar yra buvę situacijų, kuomet Jums vykdant pavestas funkcijas buvo 23 proc.
7 proc.
6 proc.
5 proc.
siūloma atsidėkoti ar bandoma kitaip paveikti?
1.1.
2.

tačiau atsakant į klausimą: Ar informavote savo tiesioginį vadovą, 50 proc. pranešė 42 proc. pranešė 40 proc.
45 proc.
vadovybę ar kitą kompetentingą subjektą apie Jums siūlytą atlygį,
dovaną?
Ar praneštumėte savo tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam 79,4
proc. 85
proc. 92
proc. 93 proc.
kompetentingam subjektui, jeigu Jums siūlytų atlygį, dovaną?
praneštų
praneštų
praneštų
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Eil.
Nr.
3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai 73,5
proc. 82
proc. 95
proc. 95 proc.
praneštumėte?
praneštų
praneštų
praneštų
Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. pateikus situaciją, kurioje būtų reikalingas respondentų pro-aktyvumas buvo 63,5 proc. (2019 m. buvo 67 proc., 2018 m. buvo
58 proc.), t. y. atitinkama apklaustųjų dalis nurodė, kad imtųsi aktyvių prieš korupciją nukreipiamų veiksmų.
Išanalizuoti ir apibendrinti apklausos dėl korupcijos tolerancijos rezultatai pateikiami 2020-12-08 pažymoje Nr. 6-4134 „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 2020 m. priemonių vykdymą ir pateikia
pasiūlymus dėl Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022
m. priemonių plano projekto.

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
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 „Problematika“

2021-01-11

Pateikta informacija apie priemonių, numatytų
Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių
plane, įvykdymo rezultatus, pateikti pasiūlymai
dėl Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022
m. priemonių plano projekto.

Rašto data

Rašto Nr., reg. Nr.

2020-01-12
2021-01-13
2021-01-13
2021-01-12
2021-01-11
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-11
2021-02-02
2021-01-13
2020-12-31
2021-01-07
2021-01-11

Nr. 2-9, Reg. Nr. 1-300
Nr. 15B-358, Reg. Nr. 1-383
Nr. 2-563, Reg. Nr. 1-354
Nr. 2-26, Reg. Nr. 1-288
Nr. 2S-7, Reg. Nr. 1-278
Nr. UD-1.6.28-14, Reg. Nr. 1-42
Nr. 4R-25, Reg. Nr. 1-3305
Nr. SD-47(1.16E), Reg. Nr. 1-280
Nr. SD(LG)-287, Reg. Nr. 1-1141
Nr. 3-2021-00183, Reg. Nr. 1-357
Nr. 2R(1.11.)-20/551, Reg. Nr. 1-14059
Nr. S1-008-(1), Reg, Nr. 1-153
Nr. 9-0006, Reg. Nr. 1-272
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Eil.
Nr.
14.
15.
16.
17.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
2021-01-12
Nr. 4A-1, Reg. Nr. 1-322
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
2021-01-19
Nr.S-3, Reg.Nr.1-618
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
2021-01-12
Nr. 10-23, Reg. Nr. 1-298
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
2021-01-11
Nr. R-61, Nr. R-62 reg. Nr. 1-275
2021-01-08
Reg, Nr. 6-56
Susisiekimo ministerijos administraciniai padaliniai pagal kompetenciją 2021-01-11
Reg, Nr. 6-66
informaciją pateikė el. paštu ir raštais.
2021-01-12
Reg, Nr. 6-74
2021-02-13
Reg, Nr. 6-93
Į pasiūlymus, pateiktus dėl Programos ir jos įgyvendinimo 2020–2021 m. priemonių plano pakeitimo, atsižvelgta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui
priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos priemonių 2021-2022 m. įgyvendinimo plane.
Įvykdyta.
2.4.2. Pagal pateiktą Susisiekimo ministerijos administracijos Susisiekimo ministerijos 2021-02-10 Parengtas Programos įgyvendinimo 2020 m.
padalinių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, Biudžeto ir investicijų
priemonių plano vykdymo ataskaitos projektas
valstybės įmonių, akcinių bendrovių informaciją, departamento
pateikiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo
parengiamas Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių Ekonomikos ir apskaitos
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
plano vykdymo ataskaitos projektas.
skyrius
komisijai.
Rezultatai:
Informacija parengta 2021-02-19 pažyma Nr. 6-609 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių 2020-2021 m. plano vykdymo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos
ir jos įgyvendinimo priemonių 2021-2021 m. plano projekto“.
Įvykdyta.
2.4.3. Pagal pateiktą Susisiekimo ministerijos administracijos Susisiekimo ministerijos 2021-02-10 Parengtas susisiekimo ministro įsakymo
padalinių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų, Biudžeto ir investicijų
projektas dėl programos ir jos priemonių plano
valstybės įmonių, akcinių bendrovių informaciją, departamento
pakeitimo pateikiamas Lietuvos Respublikos
peržiūrima Programa ir parengiamas jos įgyvendinimo Ekonomikos ir apskaitos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
2021–2022 m. priemonių plano projektas.
skyrius
koordinavimo komisijai.
Rezultatai:
Informacija parengta 2021-02-19 pažyma Nr. 6-609 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių 2020-2021 m. plano vykdymo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos
ir jos įgyvendinimo priemonių 2021-2021 m. plano projekto“.
Įvykdyta.
2.4.4. Korupcijos prevencijos Lietuvos Respublikos susisiekimo Lietuvos
Respublikos 2021-03-01 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo ir Lietuvos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijai pritarus,
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos
komisijose
apsvarstomi
Programos
įgyvendinimo 2020 m. priemonių plano vykdymo
ataskaitos ir Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022 m.
priemonių plano projektai.

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

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
ataskaita paskelbiama Susisiekimo ministerijos
interneto svetainėje, o susisiekimo ministro
įsakymo projektas dėl programos ir jos
priemonių plano pakeitimo pateikiamas tvirtinti
susisiekimo ministrui.

Rezultatai:
Įvykdyta.
Papildomai pažymėtina, kad 2020 m. gruodžio 7 d. rašte Nr. 2-6010 „Dėl motyvuotos išvados“ buvo planuota peržiūrėti tarnybinių lengvųjų automobilių tvarkas,
o 2021 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1K-43 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 3-162 „Dėl tarnybinių
lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo“ buvo pakeistos automobilių naudojimo taisyklės
ir dalinai įgyvendintos priemonės. Įsakyme numatyta nauja redakcija išdėstyti susisiekimo ministro 2014-04-18 įsakymu Nr. 3-162 (vadovaujantis LRV
2005-09-13 nutarimu Nr. 993) patvirtintas 1) Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose
taisykles ir 2) Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių
sąrašą. Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose taisyklėse siūloma:1. Atsižvelgiant į
Alternatyviųjų degalų įstatyme (įsigalioja 2021-07-01) įtvirtintus reikalavimus, įtvirtinti atitinkamas nuostatas dėl reikalavimų įsigyjant tarnybinius
automobilius (energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis+netaršių transporto priemonių procentinė dalis). 2. Atsisakyti
kompensacijų už vadovaujančių darbuotojų asmeninių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms reglamentavimo. 3. Įgyvendinant SM Vidaus audito
skyriaus atlikto vidaus audito 2020-12-31 ataskaitoje Nr. VA-34 pateiktą rekomendaciją, numatyti, kad VĮ/VšĮ turėtų kreiptis į SM rašytinio sutikimo, kai
ketina tarnybos reikmėms išsinuomoti lengvąjį automobilį, kurio vieneto vertė didesnė kaip 17500 Eur be PVM (sutikimas šiuo metu reikalingas tik
įsigijimo atveju).4. Numatyti, kad taisyklės laikomos SM rašytiniu sutikimu (atskirai kreiptis į SM nebereikėtų), jei įsigyjamas/išsinuomojamas grynasis
elektromobilis, kurio kaina/vertė neviršija 40000 Eur be PVM. 5. Numatyti, kad kelionės lapai gali būti pildomi ir elektroniniu formatu.6. Atlikti redakcinius
pakeitimus. Į Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą
naujai įrašytos VĮ LAKD pareigybės, patikslintos VĮ LOU, VĮ VVKD, VšĮ TKA pareigybės.
Įvykdyta.

