INFORMACIJA APIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2011 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMĄ
Priemonės

Įvykdymo
laikas
1. Nustatyti korupcijos pasireiškimo Susisiekimo ministerijos Nuolat
tikimybę Susisiekimo ministerijoje administracijos padaliniai
ir įstaigose prie ministerijos.
ir
įstaigos
prie
ministerijos

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Pavojų
pasireikšti
korupcijai
Susisiekimo ministerijai ir įstaigoms
prie ministerijos įgyvendinant joms
nustatytus
veiklos
tikslus
sumažinimas,
sukurta
efektyvi
Susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos sistema.

Įvykdyta.
Visi Susisiekimo ministerijos
administracijos
padaliniai,
įstaigos prie ministerijos ir
viešosios
įstaigos,
kurių
savininkės teises ir pareigas
įgyvendina
Susisiekimo
ministerija
(„Plačiajuostis
internetas“, „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“),
pateikė
Susisiekimo ministerijai įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo ir vertinimo
aprašus. Susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisija,
vadovaudamasi
pateikta
informacija, surašė motyvuotą
išvadą ir pateikė susisiekimo
ministrui pasirašyti. Pasirašyta
motyvuota išvada 2011-11-14
pateikta
Specialiųjų
tyrimų
tarnybai.

2. Supaprastinti administracinių ir Susisiekimo ministerijos Nuolat
viešųjų paslaugų teikimo ir administracijos
administravimo
procedūras, padaliniai, kuruojantys

Skaidresnės
ir
efektyvesnės Įvykdyta.
administracinių ir viešųjų paslaugų 2011
m.
teikimo
ir
administravimo ministerijos

Vykdytojai

Susisiekimo
Vandens
ir
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išnagrinėti licencijų, leidimų ir kitų
dokumentų išdavimo Susisiekimo
ministerijos veiklos srityse tvarką,
parengti pasiūlymus dėl jos
tobulinimo.

licencijų, leidimų ir kitų
dokumentų išdavimą.
Įstaigos prie ministerijos,
išduodančios licencijas,
leidimus
ir
kitus
dokumentus

procedūros,
sumažinta
administracinė našta asmenims ir
verslui.
Supaprastintas licencijų, leidimų ir
kitų dokumentų išdavimas.

geležinkelių
transporto
departamento
Vandens
transporto skyrius parengė
daugiau kaip 100 teisės aktų
pakeitimų projektų, pavyzdžiui,
Saugios
laivybos
įstatymo
pakeitimo įstatymo projektą,
Vidaus
vandenų
transporto
kodekso 4 (1) ir 16 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektą, Keleivių vežimo laivais
vidaus
vandenimis
Lietuvos
Respublikoje, keleivių ir krovinių
vežimo laivais vidaus vandenimis
tarptautiniais
maršrutais
licencijavimo taisyklių projektą,
Lietuvos Respublikos vidaus
vandenų uostų ir prieplaukų
steigimo ir registravimo nuostatų
projektą, Lietuvos Respublikos
jūrų laivų registravimo taisyklių
projektą ir kt. Dauguma šių teisės
aktų projektų skirti verslo
sąlygoms gerinti, administracinei
naštai mažinti ir informaciniams
įpareigojimams mažinti.
2011
m.
Susisiekimo
ministerijos
Vandens
ir
geležinkelių
transporto
departamento
Geležinkelių
transporto skyrius parengė 2
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus ir
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12 susisiekimo ministro įsakymų,
kurie reglamentuoja geležinkelio
įmonių (vežėjų) ir geležinkelių
infrastruktūros valdytojų saugos
sertifikavimo, asmenų, atliekančių
geležinkelių riedmenų techninę
priežiūrą, atestavimo tvarką ir kt.
2011 m. Valstybinėje kelių
transporto
inspekcijoje
peržiūrėti ir priimti 64 teisės aktų
pakeitimai,
kurie
mažina
administracinę naštą, nereikalauja
duomenų ir dokumentų, kuriuos
pati įstaiga gali gauti iš
valstybinių registrų. Sudarytos
sutartys su Juridinių asmenų
registru, Nekilnojamojo turto
registru,
Adresų
registru,
Gyventojų registru, Lietuvoje
registruotų
kelių
transporto
priemonių registru, Lietuvos
Respublikos kelių transporto
priemonių vairuotojų registru ir
kt.
Patvirtintas
teikiamų
administracinių paslaugų sąrašas,
kurį sudaro 155 administracinės
paslaugos.
Šių
paslaugų
aprašymai
paskelbti
įstaigos
interneto svetainėje.
2011 m.
laivybos

Lietuvos saugios
administracijoje
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pakeistas 1 teisės aktas, susijęs su
mažųjų, pramoginių ir asmeninių
laivų technine apžiūra, teikti
pasiūlymai
Susisiekimo
ministerijai dėl teisės aktų
(Vidaus
vandenų
transporto
priemonių registravimo taisyklių,
Jūrų laivų registravimo taisyklių,
Įmonių,
teikiančių
laivų
agentavimo paslaugas, atestavimo
taisyklių ir kt.) tobulinimo.
2011 m. I ketvirtį sukurta prieiga
prie
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
duomenų,
todėl
asmenims
nereikia
pateikti
įmokos kvito, patvirtinančio, kad
sumokėta
už
išduodamus
dokumentus.
Įstaigoje
įdiegta
ir
nuolat
tobulinama Kokybės vadybos
sistema pagal ISO 9001:2008
reikalavimus.
2011
m.
Valstybinėje
geležinkelio
inspekcijoje
patobulinti 6 teisės aktai, kurie
susiję su viešosios geležinkelių
infrastruktūros pajėgumų turinio
reikalavimais, darbuotojų, kurių
darbas susijęs su traukinių eismu,
egzaminavimo taisyklėmis.
2011

m.

Civilinės

aviacijos
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3. Viešinti Susisiekimo ministerijos Susisiekimo ministerijos Nuolat
priimamus svarbius sprendimus.
Komunikacijos skyrius

administracijoje patobulinti 3
teisės aktai, susiję su aerodromų
tinkamumo
naudoti
pažymėjimais, civilinių orlaivių
tinkamumo
skraidyti
pažymėjimais, orlaivių įgulų ir
orlaivių techninės priežiūros
technikų/inžinierių licencijavimo
taisyklėmis. Taip pat pateikti
pasiūlymai
Susisiekimo
ministerijai dėl Civilinės aviacijos
specialistų licencijavimo nuostatų,
Civilinių orlaivių registravimo
taisyklių tobulinimo.
Visuomenės
supažindinimas
su Įvykdyta.
svarbiausiais
Susisiekimo 2011 m. Susisiekimo ministerija
ministerijos sprendimais.
žiniasklaidai
išplatino
144
informacinius pranešimus, kuriais
visuomenė
informuota
apie
Susisiekimo
ministerijos
sprendimus ir veiksmus skatinant
transporto infrastruktūros plėtrą,
kelių ir geležinkelio tinklų
modernizavimą, jų priežiūros
gerinimą, administracinės naštos
mažinimą; 33 pranešimai apie
Valstybinės saugaus eismo plėtros
2011–2017
metų
programos
įgyvendinimą šalies keliuose; 40
pranešimų apie kelių transporto ir
geležinkelių
plėtros
ir
modernizavimo
projektų
įgyvendinimą, 39 pranešimai apie
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4. Užtikrinti auditorių, vidaus
auditorių ir kitų kontroliuojančių
institucijų pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimą.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
administracijos padaliniai
ir
įstaigos
prie
ministerijos,
kuriems
adresuotos
rekomendacijos

Įvertintas ūkinių ir finansinių
Susisiekimo ministerijos ir įstaigų
prie ministerijos išteklių naudojimo
pagrįstumas
ir
teisėtumas.
Sumažintos galimybės darbuotojams,
vykdantiems tarnybines pareigas,
atlikti
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas.

transeuropinių transporto tinklų
Lietuvos teritorijoje plėtojimą ir
intelektinių transporto sistemų
kūrimą.
Įvykdyta.
Susisiekimo ministerija
2011 m. Vidaus audito skyrius,
atlikęs vidaus auditą Susisiekimo
ministerijoje,
ministerijai
pavaldžiose
įstaigose
ir
Susisiekimo ministerijos valdymo
sričiai priskirtuose viešuosiuose
juridiniuose asmenyse, pateikė
151 rekomendaciją, iš kurių 63
įgyvendintos 2011 m., 21
rekomendacija bus įgyvendinta
2012 m., likusių rekomendacijų
įgyvendinimo
terminas
dar
nesibaigė.
2010 m. Vidaus audito skyrius
atliko
Transporto politikos
departamento
Strateginio
planavimo ir ES paramos
koordinavimo skyrių valdymo ir
veiklos
auditus.
Pateiktos
rekomendacijos
įgyvendintos
2011 m.
2011 m. Vandens ir geležinkelių
transporto
departamentas,
įvertinęs Susisiekimo ministerijos
Vidaus audito skyriaus pateiktus
pasiūlymus,
2011
m.

7

departamento darbo plane numatė
ir įvykdė ne mažiau kaip po 2
kiekvienos
departamento
kuruojamos valstybės įmonės,
biudžetinės įstaigos, akcinės
bendrovės veiklos patikrinimus.
2011 m. atliktas Valstybės turto
ir
viešųjų pirkimų skyriaus
auditas. Pateiktos rekomendacijos
įgyvendintos – peržiūrėti ir
pakeisti Valstybės turto ir viešųjų
pirkimų
skyriaus
nuostatai,
Viešųjų
pirkimų
poskyrio
nuostatai, valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymai; parengtas
2011 m. skyriaus darbo planas.
2011 m. atliktas Kelių ir civilinės
aviacijos departamento Saugaus
eismo skyriaus auditas. Pagal jį
parengtas
priemonių
įgyvendinimo planas, kuris bus
įgyvendintas 2012 m.
2011 m. atliktas Ekstremalių
situacijų
prevencijos
ir
aplinkosaugos skyriaus 2010 m.
veiklos auditas Rekomendacijos
įgyvendintos 2011 m.
2011
m.
Informacinės
visuomenės plėtros komitetas iš
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vidaus
auditorių
rekomendacijas,
įgyvendintos.

gavo
2
kurios

2011 m. Pasienio kontrolės
punktų direkcijoje Susisiekimo
ministerijos Vidaus audito skyrius
atliko auditą. Dalis priemonių
įgyvendinta,
kitos
dalies
įgyvendinimo terminas atidėtas.
2011 m. Valstybinėje kelių
transporto inspekcijoje buvo
atliktas Valstybės kontrolės ir
Susisiekimo ministerijos Vidaus
audito skyriaus auditas. Dalis
rekomendacijų įgyvendinta, dalis
įgyvendinama
nustatytais
terminais.
2011 m. Transporto investicijų
direkcijoje
visos
auditorių
pateiktos
rekomendacijos
įgyvendintos
arba
bus
įgyvendintos
nustatytais
terminais.

5. Peržiūrėti, analizuoti ir nuolat Susisiekimo ministerijos Nuolat
tobulinti Susisiekimo ministerijos ir ir įstaigų prie ministerijos
įstaigų prie ministerijos viešųjų administracijos

Skaidresnis
viešųjų
organizavimas, pavojų
korupcijai sumažinimas.

2011 m. Civilinės aviacijos
administracijoje auditas nebuvo
atliktas.
pirkimų Įvykdyta.
pasireikšti 2011 m. Susisiekimo ministerija
peržiūrėjo ir pakeitė Susisiekimo
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pirkimų organizavimo tvarką ir jų padaliniai, atsakingi už
organizavimo priežiūrą.
viešųjų
pirkimų
organizavimą

ministerijos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisykles, parengė 2012
m. centralizuotų viešųjų pirkimų
planą, atnaujino Viešųjų pirkimų
komisijų
sudėtį
parengė
ministerijos kanclerio potvarkio
dėl pirkimų organizatorių skyrimo
pakeitimą.
2011
m.
Informacinės
visuomenės plėtros komitetas
pakeitė supaprastintų viešųjų
pirkimų taisykles.
2011 m. Lietuvos automobilių
kelių direkcija
priėmė šiuos
įsakymus dėl valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, skyrimo atlikti
mažos vertės pirkimus, dėl
Lietuvos
automobilių
kelių
direkcijos
prie
Susisiekimo
ministerijos ekspertų skyrimo, dėl
prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo
organizavimo eigos Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje prie
Susisiekimo ministerijos, taip pat
patvirtintos supaprastintų viešųjų
pirkimų
taisyklės,
sudarytos
nuolatinės
viešųjų
pirkimų
komisijos darbams, prekėms ir
paslaugoms pirkti.
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2011 m. Pasienio kontrolės
punktų
direkcija
priėmė
įsakymus, susijusius su viešųjų
pirkimų komisijų sudarymu,
pirkimų organizatorių paskyrimu
ir
mažos
vertės
komisijų
sudarymu; prekių, paslaugų ir
darbų kodų sąrašu; prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų
plano
patvirtinimu;
Viešųjų
pirkimų pasiūlymų vertinimo
tvarkos aprašu; Viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentu.
2011 m. Valstybinėje kelių
transporto inspekcija patobulino
prekių, paslaugų ir darbų pirkimo
tvarkos
aprašą,
interneto
svetainėje
nuolat
skelbiama
informacija
apie
vykdomus
viešuosius
pirkimus,
įgyvendinamos Viešųjų pirkimų
tarnybos rekomendacijos.
2011 m. Lietuvos saugios
laivybos administracija parengė
Viešųjų pirkimų organizavimo
Lietuvos
saugios
laivybos
administracijoje
taisykles,
patvirtino
Viešųjų
pirkimų
komisijos darbo reglamentą.
2011m. Transporto investicijų
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direkcija
patobulino
supaprastintų viešųjų pirkimų
taisykles,
atnaujino
Viešųjų
pirkimų komisijos sudėtį

6. Teisės aktų nustatytais atvejais Susisiekimo ministerijos Nuolat
atlikti rengiamų teisės aktų projektų Teisės
skyrius,
kiti
(ypač tų, kurie gali turėti įtakos administracijos padaliniai
juridinių
asmenų
veiklai)
antikorupcinį vertinimą.

Korupcijos prielaidų šalinimas.

2011
m.
Valstybinėje
geležinkelio inspekcija pakeitė
viešųjų pirkimų organizavimo
tvarką. Viešųjų pirkimų tarnyba
rekomendacijų nepateikė.
Įvykdyta.
2011
m.
Susisiekimo
ministerijoje atliktas šių teisės
aktų antikorupcinis vertinimas –
Lietuvos
Respublikos
geležinkelių transporto sektoriaus
reformos įstatymo pakeitimo
įstatymo projekto ir su juo
susijusio Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto kodekso
patvirtinimo,
įsigaliojimo
ir
taikymo įstatymo 2 ir 4 straipsnių
pakeitimo,
Geležinkelių
transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 8,
11, 13, 23, 24, 25, 27 ir 29
straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projekto.
2011 m. Valstybinės kelių
transporto inspekcijos Teisės
skyriui pavesta teisės aktų
nustatytais atvejais nuolat atlikti
rengiamų teisės aktų projektų
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7. Didinti Susisiekimo ministerijos
ir
įstaigų
prie
ministerijos
darbuotojų
atsakomybę
ir
atskaitomybę.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Personalo
administravimo skyrius ir
įstaigos prie ministerijos

antikorupcinį vertinimą. Ypač
daug dėmesio buvo skiriama
teisės aktų dėl vežėjų išlaidų,
patirtų dėl keleiviams taikytų
važiavimo tolimojo reguliaraus
susisiekimo autobusais lengvatų,
kompensavimo
(atlyginimo)
projektams,
su
viešaisiais
pirkimais
susijusiems
teisės
aktams.
Darbuotojų
atsakomybė
ir Įvykdyta.
atskaitomybė už savo veiksmus, 2011
m.
Susisiekimo
ugdomas doras ir etiškas darbuotojų ministerijoje
nebuvo
skirta
elgesys.
drausminių
nuobaudų,
9
Susisiekimo
ministerijos
darbuotojams ir 2 ministerijai
pavaldžių įstaigų darbuotojams
buvo pareikštos padėkos už gerą
darbą,
27
Susisiekimo
ministerijos ir 2 ministerijai
pavaldžių
įstaigų
valstybės
tarnautojams
suteiktos
kvalifikacinės
klasės,
9
Susisiekimo
ministerijos
valstybės
tarnautojai
ir
1
ministerijai pavaldžios įstaigos
valstybės tarnautojas perkelti į
aukštesnes pareigas.
2011
m.
Informacinės
visuomenės plėtros komitete
pranešimų
apie
galimai
korupcinio pobūdžio pažeidimus
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negauta,
darbuotojai buvo
skatinti
materialiai
ir
nematerialiai.
Skirtos
6
priemokos, 2 išmokos. 2011 m.
įvyko 4 konkursai į valstybės
tarnautojo pareigas. 2011 m. 24
darbuotojai kėlė kvalifikaciją.
2011 m. Lietuvos automobilių
kelių direkcijoje buvo priimtas
konkurso būdu 1 valstybės
tarnautojas,
3
valstybės
tarnautojai priimti tarnybinio
kaitumo būdu.
2011 m. Pasienio kontrolės
punktų direkcijoje 1 darbuotojui
buvo skirta tarnybinė nuobauda, 1
darbuotojas
skatintas,
28
darbuotojai kėlė kvalifikaciją,
priimti
2
nauji
valstybės
tarnautojai
ir
1
pakaitinis
valstybės tarnautojas.
2011 m. Valstybinėje kelių
transporto inspekcijoje
16
valstybės tarnautojų priimta į
pareigas konkurso būdu, 7
darbuotojai skatinti, paskirtos 9
nuobaudos. Gauti 2 pranešimai
dėl kontrolės funkcijas vykdančių
pareigūnų
veiksmų.
Vienas
pranešimas
ištirtas,
paskirta
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tarnybinė
nuobauda,
pranešimas tiriamas.

kitas

2011 m. Lietuvos saugios
laivybos
administracijoje
skatinti 7 darbuotojai, neskirta nė
vienos nuobaudos. Pranešimų
apie
galimus
korupcijos
pasireiškimo atvejus negauta.
2011 m. Transporto investicijų
direkcijoje
pranešimų
apie
galimus korupcijos pasireiškimo
atvejus
negauta,
tarnybinių
nuobaudų neskirta.
2011
m.
Valstybinėje
geležinkelio
inspekcijoje
pranešimų
apie
galimus
korupcijos pasireiškimo atvejus
negauta, darbuotojai neskatinti ir
tarnybinių nuobaudų neskirta.
2011 m. Civilinės aviacijos
administracijoje
negauta
pranešimų
apie
galimus
korupcijos pasireiškimo atvejus,
tarnybinių nuobaudų neskirta, 19
darbuotojų skatinti.
8. Stebėti ir vertinti valstybės Susisiekimo ministerijos Nuolat
tarnautojų priėmimo tvarką, jų ir įstaigų prie ministerijos
motyvaciją.
struktūriniai padaliniai,

Skaidresnis priėmimas į valstybės Įvykdyta.
tarnybą,
valstybės
tarnautojų Priėmimo į valstybės tarnybą
motyvacija, pagrįsta kvalifikacijos konkursai vykdomi vadovaujantis
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atsakingi už personalo
administravimą

9. Sukurti veiksmingą sistemą, Susisiekimo ministerija ir 2010
skirtą asmenims, pranešusiems apie įstaigos prie ministerijos IV ketv.
korupcijos apraiškas Susisiekimo
ministerijos reguliavimo srityse,
apsaugoti.

kėlimu, materialiniu ir moraliniu Valstybės tarnybos įstatymu ir
skatinimu už gerą darbą.
įstatymo
įgyvendinamaisiais
teisės aktais.
Kiekvienu
konkrečiu
atveju
sudaromos priėmimo į valstybės
tarnybą komisijos, kviečiami
užsienio kalbų ekspertai, apie
esamas
laisvas
pareigybes
informacija teikiama Valstybės
tarnybos departamentui.
Apie organizuojamus konkursus į
valstybės tarnybą informacija
skelbiama
Susisiekimo
ministerijos ir įstaigų prie
ministerijos interneto svetainėse.
m. Korupcijos prielaidų šalinimas.

Įvykdyta.
Informacinės
visuomenės
plėtros
komitete
asmenims
sudaryta galimybė anonimiškai
informuoti
apie
darbuotojų
galimus korupcinio pobūdžio
pažeidimus – įstaigos interneto
svetainėje pateikta informacija ir
kontaktai, kuriais galima pranešti
tokio pobūdžio informaciją.
Valstybinėje kelių transporto
inspekcijoje informaciją apie
pareigūnų neteisėtus veiksmus
galima pranešti elektroniniu paštu
arba pasitikėjimo telefonu, kurie
paskelbti
įstaigos
interneto
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svetainėje, skelbimo lentose, ant
kontrolės automobilių, kontrolės
dokumentuose, kontrolei skirtuose
automobiliuose
yra
lipdukai
„Duosi kyšį – pranešiu STT“.
Informacija paskelbta 4 kalbomis;
paskirti
asmenys
nagrinėti
pasitikėjimo
telefonu
ar
elektroniniu
paštu
gautą
pranešimą.
2011 m. Lietuvos saugios
laivybos administracijoje visą
parą veikia pasitikėjimo telefonas,
įrengtos pasitikėjimo dėžutės, kad
asmenys ir įstaigos darbuotojai
galėtų anonimiškai informuoti
apie savo įtarimus dėl galimai
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos veiklos.
10.
Užtikrinti
Susisiekimo
ministerijos darbuotojų, paskirtų
Susisiekimo
ministerijos
reguliavimo srities įmonių valdymo
organų nariais, veiklos skaidrumą,
jiems atliekant šias funkcijas.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
darbuotojai,
dalyvaujantys
Susisiekimo ministerijos
reguliavimo
srities
įmonių valdymo organų
veikloje

Korupcijos prielaidų šalinimas.

Įvykdyta.
Susisiekimo
ministerijos
valstybės tarnautojai, vykdydami
jiems pavestas įmonių valdymo
organų
narių
funkcijas,
vadovavosi teisės aktais. 2011 m.
nebuvo nustatyta faktų ar gauta
pranešimų dėl darbuotojų galimų
svarbių
valdymo
organų
korupcijos pasireiškimo atvejų.
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11. Atlikti institucijų, vykdančių Susisiekimo ministerijos Nuolat
inspektavimus vandens transporto Vandens ir geležinkelių
srityje, veiklos patikrinimus.
transporto departamentas

Kokybiškesnė
inspektavimus
vandens transporto srityje atliekančių
institucijų
veikla,
korupcijos
prielaidų šalinimas.

12. Analizuoti laivų registravimo ir Lietuvos
saugios Nuolat
laivų dokumentų išdavimo tvarką:
laivybos administracija,
(Valstybinė
vidaus
vandenų
laivybos
inspekcija nuo 2010-0701 panaikinta, jos teises
12.1.
tikrinti
asmenų, ir
pareigas
perėme
registruojančių laivus, žinias apie Lietuvos
saugios
galiojančius teisės aktus bei jų laivybos administracija)
išduodamų dokumentų teisėtumą ir
pildymo kokybę;
Lietuvos
saugios
laivybos administracija,
12.2.
tobulinti
inspektorių,
tikrinančių laivus dėl jų atitikties Lietuvos
saugios
saugios laivybos reikalavimams, laivybos administracija,
parinkimo ir parengimo tvarką;

Kokybiškesnis laivų registravimas, Įvykdyta.
veiklos inspektavimas, dokumentų Išanalizavus laivų registravimo ir
išdavimas ir veiklos kontrolė.
laivų dokumentų išdavimo tvarką
pakeisti 2 susisiekimo ministro
įsakymai:
Vidaus
vandenų
transporto priemonių registravimo
taisyklės
ir
Jūrų
laivų
registravimo taisyklės.

12.3. vykdyti laivų inspektavimo Lietuvos

saugios

Įvykdyta.
2011 m. vykdant metinį darbo
planą, buvo atliktas Lietuvos
saugios laivybos administracijos
veiklos patikrinimas.
2011 m. spalio 8–17 d. buvo
atliktas
Tarptautinės
jūrų
organizacijos
auditas,
kurio
tikslas – nustatyti, ar valstybė ir
atitinkamos institucijos tinkamai
vykdo įsipareigojimus
pagal
pasirašytus tarptautinės teisės
aktus saugios laivybos ir taršos iš
laivų prevencijos srityse.

2011 m. Lietuvos saugios
laivybos administracijos Laivų
registravimo skyriuje atliktas
darbuotojų žinių patikrinimas,
nustatyta,
kad
darbuotojai
teisingai atsakė į visus jiems
pateiktus klausimus, neteisėtai
dokumentų neišduota, dokumentų
pildymo kokybė gera.
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kokybės patikrinimą;

laivybos administracija

12.4. organizuoti pasitarimus su Lietuvos
saugios
klasifikacinių bendrovių atstovais ir laivybos administracija
svarstyti laivų tikrinimo išvadas;
12.5. vidaus vandenų keliuose, Lietuvos
saugios
uostuose ir prieplaukų rajonuose laivybos administracija
organizuoti kuo daugiau reidų,
kuriuose dalyvautų Valstybinės
vidaus
vandenų
laivybos
inspekcijos pareigūnai iš įvairių
Lietuvos regionų.

2011 m. Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro įsakymu
patvirtinti
Kvalifikaciniai
reikalavimai
inspektoriams,
atliekantiems
Lietuvos
Respublikos jūrų laivų registre
įregistruotų
laivų
vėliavos
valstybinę kontrolę arba užsienyje
įregistruotų
laivų
valstybinę
kontrolę Lietuvos Respublikos
jūrų uostuose, ir jų atestavimo
tvarkos aprašas. Inspektoriai
nuolat kelia kvalifikaciją.
Lietuvos
saugios
laivybos
administracijoje yra įdiegtos 2
informacinės sistemos – laivų
inspektavimo
informacinė
sistema,
skirta
Lietuvoje
registruotų laivų duomenims
suvesti, uosto kontrolės užsienio
laivų inspektavimo sistema, skirta
užsienio valstybėse registruotų
laivų duomenims suvesti.
2011 m. Lietuvos saugios
laivybos administracijoje atlikti
64 laivų, plaukiojančių su
Lietuvos Respublikos vėliava, ir
182 užsienio valstybių laivų
patikrinimai.
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2011 m. Lietuvos saugios
laivybos
administracijoje
suorganizuoti 7 pasitarimai su
kvalifikacinių
bendrovių
atstovais.
2011 m. Lietuvos saugios
laivybos
administracijos
darbuotojai atliko 29 reidus
vidaus vandens keliuose, uostų ir
prieplaukų rajonuose, iš jų 11
reidų dalyvavo Aplinkos apsaugos
departamento ir policijos atstovai.
13. Peržiūrėti ir prireikus tobulinti
vidaus
vandenų
transporto
specialistų ir motorinių pramoginių
laivų laivavedžių egzaminavimo
tvarką.
14. Peržiūrėti ir prireikus tobulinti
teisės aktus, reglamentuojančius
fizinių
ir
juridinių
asmenų,
užsiimančių
aviacijos
veikla,
sertifikavimo,
licencijavimo,
akreditavimo,
pažymėjimų
išdavimo procesus pagal Europos
Sąjungos, Europos aviacijos saugos
agentūros (EASA) bei Jungtinės
aviacijos
vadovybės
(JAA)
reikalavimų nuostatas.

Lietuvos
saugios Nuolat
laivybos administracija

Korupcijos prielaidų šalinimas.

Įvykdyta.
Pateikti pasiūlymai Susisiekimo
ministerijai.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Kelių
ir
civilinės
aviacijos departamentas,
Civilinės
aviacijos
administracija

Sertifikavimo,
licencijavimo,
akreditavimo, pažymėjimų išdavimo
tvarka, atitinkanti Europos Sąjungos,
Europos aviacijos saugos agentūros ir
Jungtinės
aviacijos
vadovybės
standartus.
Korupcijos prielaidų šalinimas.

Įvykdyta.
2011 m. patobulinti 5 teisės aktai,
iš jų 1 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas
dėl
tarptautinių oro uostų žemės
nuomos, 4 susisiekimo ministro
įsakymai,
kuriais
mažinama
administracinė
našta,
informaciniai įpareigojimai.
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15. Analizuoti sprendimus dėl Civilinės
sertifikavimo,
licencijavimo, administracija
akreditavimo,
pažymėjimų
išdavimo ir prašymų nagrinėjimą

aviacijos Nuolat

16. Užtikrinti liberalias sąlygas
Lietuvos Respublikos oro vežimų
rinkoje.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Kelių
ir
civilinės
aviacijos departamentas,
Civilinės
aviacijos
administracija

17. Stebėti ir vertinti geležinkelio
įmonių (vežėjų) naudojimosi
viešąja
geležinkelių
infrastruktūra tvarką ir prireikus
teikti
siūlymus
dėl
jos
tobulinimo.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Vandens ir geležinkelių
transporto departamentas

Skaidresnis sprendimų priėmimas bei Žr. į 16 p.
prašymų
dėl
sertifikavimo,
licencijavimo,
akreditavimo,
pažymėjimų išdavimo nagrinėjimas.
Skaidresnė dokumentų fiziniams ir
juridiniams asmenims, užsiimantiems
aviacijos veikla, išdavimo tvarka.
Vienodos sąlygos visiems rinkos Įvykdyta.
dalyviams.
Siekiant liberalizuoti Lietuvos
Respublikos oro vežimų rinką ir
sudaryti vienodas sąlygas buvo
patobulinti
2
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimai, susiję su Licencijų
vykdyti oro susisiekimą išdavimo
taisyklėmis, Lietuvos Respublikos
oro
erdvės
organizavimo
taisyklėmis;
2
susisiekimo
ministro įsakymai, 2 Civilinės
aviacijos direktoriaus įsakymai,
susiję su oro vežėjo vadovo geros
reputacijos
įvertinimu,
Oro
susisiekimo
licencijavimo
komisijos darbo reglamentu.
Skaidresnės procedūros, sudarančios Įvykdyta.
vienodas
sąlygas
geležinkelio Vykdant šią priemonę, 2011 m.
įmonėms (vežėjams) naudotis viešąja priimtas Lietuvos Respublikos
geležinkelių infrastruktūra.
geležinkelių transporto kodekso 1,
3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25,
29,
33
straipsnių,
priedo
pakeitimo ir papildymo, Kodekso
papildymo 4(1), 25(1), 33(1)
straipsniais ir 8, 27 straipsnių
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pripažinimo netekusiais galios
įstatymas Nr. XI-1595 (Žin.,
2011, Nr. 121-5703). Šis teisės
aktas patikslino geležinkelio
įmonių (vežėjų) naudojimosi
viešąja geležinkelių infrastruktūra
sąlygas siekiant užtikrinti šių
sąlygų atitiktį Europos Sąjungos
teisės aktų, reglamentuojančių
geležinkelių transporto veiklą,
reikalavimams.
2011 m. priimti ir kiti teisės aktai,
reglamentuojantys
geležinkelio
įmonių (vežėjų) naudojimosi
viešąja geležinkelių infrastruktūra
sąlygas:
2
įstatymai,
reglamentuojantys
geležinkelių
transporto
eismo
saugos
reikalavimus; 2 Vyriausybės
nutarimai,
reglamentuojantys
geležinkelio įmonių (vežėjų)
licencijavimą,
geležinkelių
riedmenų
ir
konteinerių
registravimą,
viešosios
geležinkelių
infrastruktūros
pajėgumų
skyrimą;
12
susisiekimo ministro įsakymų,
reglamentuojančių
geležinkelio
įmonių (vežėjų) ir geležinkelių
infrastruktūros valdytojų saugos
sertifikavimą,
jų
sukurtų
geležinkelių transporto eismo
saugos
valdymo
sistemų
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pripažinimą
tinkamomis
įgyvendinti, asmenų, atliekančių
geležinkelių riedmenų techninę
priežiūrą, atestavimą, techninių
prižiūrėtojų sertifikavimą, signalų
naudojimo geležinkelių transporte
tvarką, leidimų pradėti naudoti
Lietuvos
Respublikoje
transeuropinės
geležinkelių
sistemos struktūrinius posistemius
ir
geležinkelių
riedmenis
išdavimą, geležinkelių techninės
priežiūros
reikalavimus
ir
geležinkelių
riedmenų
ir
konteinerių registravimo tvarką.
18. Analizuoti viešųjų paslaugų
sutartis
vežti
keleivius
geležinkelių
transportu
ir
prireikus jas tobulinti.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Vandens ir geležinkelių
transporto departamentas

Skaidresnis viešųjų paslaugų sutarčių Įvykdyta.
vežti
keleivius
geležinkelių 2011 m. naujų teisės aktų priimta
transportu sudarymas.
nebuvo.
Nepaisant
to,
vadovaujantis 2007 m. spalio 23
d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1370/2007
dėl keleivinio geležinkelių ir kelių
transporto viešųjų paslaugų ir
panaikinančio
Tarybos
reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir
(EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L
315, p. 1) (toliau – reglamentas
(EB) Nr. 1370/2007) nuostatomis,
2011 m. buvo parengta nauja
viešųjų paslaugų teikimo sutartis.
Užtikrinant reglamento (EB) Nr.
1370/2007 7 straipsnio 2 dalies
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reikalavimų
įgyvendinimą,
informacija apie ketinimą sudaryti
viešųjų paslaugų teikimo sutartį
tiesioginių derybų būdu 2011 m.
gruodžio 22 d. paskelbta Europos
Sąjungos
oficialiojo
leidinio
prieduose (http://ted.europa.eu/)
(atitinkamai pagal šias nuostatas
naująją viešųjų paslaugų teikimo
sutartį su geležinkelio įmone
(vežėju) bus galima pasirašyti tik
po metų nuo minėto paskelbimo
dienos). Ši nauja sutartis ir jos
sudarymo
tvarka
užtikrina
skaidresnį
viešųjų
paslaugų
sutarčių
vežti
keleivius
geležinkelių transportu sudarymą.
19. Stebėti ir vertinti kelių Susisiekimo ministerijos Nuolat
transporto
veiklos
teisinį Kelių
ir
civilinės
reglamentavimą ir prireikus teikti aviacijos departamentas
pasiūlymus dėl jo tobulinimo.

Korupcijos prielaidų šalinimas.

Įvykdyta.
Siekiant pagerinti kelių transporto
veiklos teisinį reglamentavimą
pakeisti šie teisės aktai: Lietuvos
Respublikos
kelių transporto
kodeksas, Keleivių ir bagažo
vežimo kelių transportu taisyklės,
Kelių
transporto
veiklos
licencijavimo taisyklės.
Valstybinė kelių transporto
inspekcija teikė Susisiekimo
ministerijai
pasiūlymus
dėl
informacinių
įpareigojimų
sumažinimo ūkio subjektams ir
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20. Stebėti ir vertinti, kaip
panaudojamos Kelių priežiūros ir
plėtros
programos,
valstybės
biudžeto ir ES lėšos, ir apie
vykdomus
bei
įgyvendinamus
investicinius projektus informuoti
visuomenę.

21. Didinti elektroniniu
teikiamų paslaugų skaičių.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Transporto
politikos
departamentas,
Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija
prie
Susisiekimo ministerijos

būdu Valstybinė
kelių 2010 m.
transporto inspekcija prie 2011 m.
Susisiekimo ministerijos

fiziniams asmenims.
Įvykdyta.
Susisiekimo ministerijoje ES
lėšų panaudojimas stebimas ir
vertinamas vadovaujantis 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos
administravimo
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijoje vidaus procedūrų
vadove nustatyta tvarka. Apie
vykdomus ir įgyvendinamus
projektus informacija skelbiama
www.sumin.lt, www.esparama.lt
Vadovaujantis
susisiekimo
ministro 2010 m. balandžio 10 d.
įsakymu
Nr. 3-108, Kelių
priežiūros ir plėtros programos
vykdytojas kas ketvirtį teikia šios
programos
išlaidų
sąmatos
vykdymo ataskaitą, kas pusmetį –
vertinimo kriterijų įvykdymo
ataskaitą.
– Skaidresnis
ir
supaprastintas Įvykdyta.
paslaugų teikimo procesas.
Valstybinėje kelių transporto
Korupcijos prielaidų šalinimas.
inspekcijoje
visapusiškai
įgyvendintas vienpusės sąveikos
administracinių
paslaugų
perkėlimo į internetą aukščiausias
brandos lygis, t. y. asmenims
suteikiama galimybė gauti visų
prašymų formas. Šiuo lygiu
teikiamos 57 administracinės
paslaugos (39 proc.).
Skaidresnis ir efektyvesnis Kelių
priežiūros ir plėtros programos,
valstybės biudžeto ir ES fondų lėšų
panaudojimas.
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Nuo 2010 m. IS „Keltra“
realizuota galimybė juridiniams
asmenims
elektroniniu būdu
užsisakyti keleivių ir krovinių
vežimo veikla užsiimančių ūkio
subjektų veiklos licencijavimo
paslaugas. 2011 m. pabaigoje 82
proc. prašymų licencijavimo
dokumentams gauti buvo pateikta
elektroniniu būdu.
2011 m.
parengtas investicinis projektas
„Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos teikiamų paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę“.
22. Užtikrinti valstybės įmonių, Lietuvos
automobilių Nuolat
prižiūrinčių valstybinės reikšmės kelių
direkcija
prie
kelius, priežiūrą viešųjų pirkimų Susisiekimo ministerijos
srityje.

Skaidresnis
vykdymas.

viešųjų

23. Tęsti pašto sektoriaus reformą, Susisiekimo ministerijos 2010-2011 m.
siekiant liberalizuoti pašto paslaugų Informacinės visuomenės
rinką.
politikos departamentas

Pašto
paslaugų
liberalizavimas.

pirkimų Įvykdyta.
2011 m. išleistas Lietuvos
automobilių kelių direkcijos
direktoriaus 2011-03-08 įsakymas
Nr.
V-78
„Dėl
valstybės
tarnautojų, atsakingų už Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
patvirtintų Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo
metinių sąmatų straipsniuose
nurodytų
lėšų
planavimą,
naudojimą ir kontrolę, skyrimo“.
rinkos Įvykdyta.
Priimtas Pašto įstatymo 2, 3, 8
straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymas.
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24. Stebėti ir vertinti valstybės Susisiekimo ministerijos 2010–2011 m.
elektroninių ryšių srities investicijų Informacinės visuomenės
programų rengimą, įvertinti šias politikos departamentas
programas ekonominiu, finansiniu
ir techniniu požiūriu, kontroliuoti,
kaip jos įgyvendinamos.
25. Į Valstybės projektų planavimo
ir atrankos komisijos (toliau –
VPPAK)
posėdžius
kviesti
dalyvauti
įvairių
institucijų
atstovus. Taip pat sudaryti sąlygas
Vidaus audito skyriaus atstovams
stebėti VPPAK veiklą. VPPAK
posėdžiuose svarstytus klausimus
skelbti Susisiekimo ministerijos
interneto svetainėje.
26. Tinkamai įforminti visus
dokumentus,
reikalingus
pareiškėjams
(projektų
vykdytojams), ir skelbti juos
Susisiekimo ministerijos interneto
tinklalapyje.

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Transporto
politikos
departamentas

Susisiekimo ministerijos Nuolat
Transporto
politikos
departamentas

Korupcijos
prielaidų
šalinimas
(užtikrinti,
kad
investicinės
programos būtų vertinamos ir
įgyvendinamos
vadovaujantis
objektyvumo,
nešališkumo
ir
skaidrumo
principais,
siekiant
viešųjų
ir
privačių
interesų
suderinimo).
Korupcijos
prielaidų
šalinimas.
Skaidresnė VPPAK veikla ir jos
sprendimų paviešinimas.

Vienodų sąlygų visiems galimiems
pareiškėjams
gauti
reikiamą
informaciją paraiškoms pateikti
užtikrinimas ir korupcijos prielaidų
šalinimas.

2010 m. nebuvo vykdyta.
2011 m. nebuvo rengta investicijų
programų.

Įvykdyta.
Susisiekimo ministerijoje 2011
m. vyko 5 VPPAK posėdžiai,
kuriuose
dalyvavo
projektų
vykdytojai ir jų partneriai,
Transporto investicijų direkcijos,
Vidaus audito skyriaus atstovai.

Įvykdyta
2011
m.
Susisiekimo
ministerijoje parengti ir paskelbti
Susisiekimo ministerijos interneto
svetainėje
www.sumin.lt
ir
interneto
svetainėje
www.esparama.lt 39 susisiekimo
ministro įsakymai
dėl ES
paramos skyrimo; pakeisti 7
Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategijos
Ekonomikos augimo veiksmų
programos
priemonių
finansavimo
sąlygų
aprašai;
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pakeisti
10
Susisiekimo
ministerijos
administruojamų
2007–2013 ES fondų lėšomis
finansuojamų priemonių valstybės
projektų sąrašų.
27. Užtikrinti, kad įgyvendinant
transporto infrastruktūros projektus,
finansuojamus Europos Sąjungos
Sanglaudos ir Regioninės plėtros
fondų bei valstybės biudžeto
lėšomis, būtų laikomasi Lietuvos
Respublikos ir ES kontrolės
institucijų
rekomendacijų
ir
atsižvelgiama į pateiktas pastabas
bei pasiūlymus.
28. Sudaryti vienodas sąlygas
visiems
rangovams
dalyvauti
statybų darbų ir paslaugų pirkimo
konkursuose, o priežiūros paslaugas
teikiantiems
subjektams
–
vykdomuose paslaugų pirkimo
konkursuose.

Transporto
direkcija

investicijų Nuolat

Pasienio
kontrolės Nuolat
punktų direkcija prie
Susisiekimo ministerijos

Skaidresnis projektų įgyvendinimas, Įvykdyta.
mažesnė klaidų atsiradimo rizika ir Su Europos Sąjungos struktūrinės
korupcijos prielaidų šalinimas.
paramos administravimo valdymo
ir kontrolės audito institucija
pasirašytas
Bendradarbiavimo
dokumentas,
apibrėžiantis
bendradarbiavimo tarp Transporto
investicijų direkcijos ir Valstybės
kontrolės tvarką ir rėžimą.
Skaidresni viešieji pirkimai
korupcijos prielaidų šalinimas.

N. Jokubauskaitė, 239 29 08, el.p. nele.jokubauskaite@sumin.lt.
______________________

ir Įvykdyta.
Pasienio
kontrolės
punktų
direkcijos
Statybų
skyrius,
vykdydamas
pirkimus,
vadovaujasi Viešųjų pirkimų
įstatymu,
įstatymo
įgyvendinamaisiais teisės aktais,
visa reikalaujama informacija
skelbiama.

