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STRATEGINIS TIKSLAS. SUKURTI SKAIDRIĄ IR TVARIĄ SUSISIEKIMO SISTEMĄ
Atsakingas vykdytojas

1. TIKSLAS. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę
1.1.

UŽDAVINYS. Siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio
valstybės tarnybos atsparumo korupcijai
1.1.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Įgyvendinti antikorupcinio vertinimo išvadose ir korupcijos rizikos išvadose pateiktas rekomendacijas
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo
2022-01-17 Patikslinti Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus
2016-10-14 antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01- ministerijos Vandens ir
vandenų transporto specialistus ir motorinių
7702 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro geležinkelių transporto
pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo
2012-07-27 įsakymas Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, politikos grupė
nuostatus; Akreditavimo komisijos veiklos
rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir
darbo reglamentą dėl komisijos sudėties
motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo
viešinimo;
mokymo
įstaigų
prašymų
nuostatų patvirtinimo“.
nagrinėjimo tvarką.
Rezultatai:
1.1.1.
1.1.1.1.

Įsakymo projekto rengimo vėlavimą sąlygojo užtrukęs Vidaus vandenų transporto kodekso (toliau – VVTK) pakeitimo projekto priėmimo procesas.
Atsižvelgus į tai, kad VVTK pakeitimo projektu yra keičiamas VVTK 18 straipsnis, susijęs su reikalavimais juridiniams asmenims, organizacijoms ir juridinių
asmenų ar organizacijų filialams, siekiantiems rengti vidaus vandenų transporto specialistus ir (ar) motorinių pramoginių laivų laivavedžius, jų atestavimu,
atsisakymu atestuoti, atestacijos galiojimo sustabdymu ir atestacijos galiojimo panaikinimu, reikalavimais atestuotiems juridiniams asmenims, organizacijoms
ir juridinių asmenų ar organizacijų filialams ir jų pareigomis, ir turės būti rengiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymo
Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimas bei siekiant teisės aktų rengimo efektyvumo, pakeitimai bus sujungti ir su Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimo tarnybos ( toliau
– STT) siūlomais pakeitimais. Įsakymo pakeitimo projektą numatoma priimti iki 2022-05-01.
Vykdoma
1.1.1.2. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos 2017-05-11 išvadoje dėl korupcijos analizės Nr.
4-01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės Susisiekimo,
Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų bendrovių

Susisiekimo
ministerijos Valstybės
turto ir įmonių valdymo
skyrius,

2022-01-17

Patikslinus bendrovių įstatus,
Paramos teikimo tvarkos aprašai.

patvirtinti

3
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paramos teikimo srityse“ pateiktus pasiūlymus, AB „Detonas“,
patobulinant/patvirtinant vidaus teisės aktus dėl AB Lietuvos paštas,
bendrovių paramos teikimo.
AB „Lietuvos
geležinkeliai“,
AB Problematika
Rezultatai:
Susisiekimo ministerija (toliau – SM):
SM priskirtos Akcinės bendrovės (toliau - AB) pateikė SM informaciją dėl paramos teikimo ir Paramos teikimo tvarkų patvirtinimo. Dėl AB, kurios šiuo metu
atsisakė paramos teikimo, Paramos teikimo tvarkų įgyvendinimo stebėsena ateityje bus tęsiama toliau.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2-3487 „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.
AB „Lietuvos geležinkeliai“:
2021 m. lapkričio mėn. buvo naujai svarstytas klausimas dėl paramos. „Lietuvos geležinkelių" Grupės (toliau- LTG) valdybos 2016 m. gruodžio 23 d.
sprendimu yra sustabdytas paramos teikimas ir artimiausiu metu neketinama jo atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, nors ir 2017 m. rugsėjo 12 d. LTG valdybos
sprendimu Nr. 33-2 patvirtintas paramos teikimo tvarkos aprašas, šiuo metu įvertinus valdybos poziciją, neaktualus, kadangi nėra indikacijų dėl valdybos
pozicijos pasikeitimo. Klausimą numatyta peržiūrėti 2023 m.
NEAKTUALU
AB „Detonas“:
Nuo 2016 m. iki 2022 m. sausio 11 d. bendrovė paramos neteikė. 2022 m. sausio 12d. AB „Detonas“ valdybos sprendimu ( valdybos posėdžio protokolas Nr.
1) AB „ Detonas“ paramos neteikia iki atskiro valdybos sprendimo priėmimo. (2022-01-14, Nr. S1-014-(6), Avilys, Reg. Nr. 1-560).
NEAKTUALU
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AB „VIAMATIKA“:
Bendrovės įstatai atnaujinti 2021 m. liepos 7 d.
2022-01-13 bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-1/2022 patvirtintos bendrovės paramos valdymo taisyklės.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. AB „VIAMATIKA“ vadovybės sprendimu parama neteikiama.
NEAKTUALU
AB Lietuvos paštas
2019-06-27 įregistruoti Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatai, kuriuose numatyta, „20. Visuotinis akcininkų susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl:
<…> 20.3. paramos valdymo taisyklių tvirtinimo“.
AB „Lietuvos pašto“ 2021-12-01 valdybos nutarimu Nr. 17-47 patvirtintoje Antikorupcinėje politikoje numatyta „4.2.Bendrovė viešai deklaruoja, kad
draudžia ir netoleruoja bet kokios formos korupcijos ir jos pasireiškimo formų, todėl įsipareigoja:
<...>:
4.2.4. Neteikti paramos. Bendrovė neteikia paramos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, išskyrus paramą darbuotojams, susijusiems su darbo
santykiais, kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Paramos teikimas suinteresuotosioms šalims galimas tik tais atvejais, jei yra patvirtintos ir
su Bendrovės akcininku suderintos Paramos teikimo taisyklės kurios skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje.“
Bendrovė savo poziciją dėl paramos neteikimo deklaruoja viešai https://www.post.lt/socialine-atsakomybe.
Pasikeitus Bendrovės pozicijai dėl paramos teikimo, Bendrovė parengs Paramos teikimo taisykles ir jas pateiks derinimui SM.
NEAKTUALU
NEAKTUALU (Įvykdyta)
1.1.1.3. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2020-03-13 antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-012106 „Dėl vidaus vandenų transporto kodekso 30
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 19-9172(3)“1.

1

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2022-01-17

Užtikrintas teisinio reguliavimo aiškumas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/03eb1460652311eaa02cacf2a861120c?positionInSearchResults=122&searchModelUUID=b0ba86de-6afa-4cf4-91dd7940230e5ce1
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Rezultatai:
Parengtas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straipsnių, septintojo skirsnio
ir priedo pakeitimo, kodekso papildymo 271 straipsniu ir 23, 24, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (XIVP-1208) ir 2021-12-08
pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui. Priėmimas numatomas 2022-01-20.
Įvykdyta
1.1.2.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Įgyvendinti Nacionalinės programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos plane numatytus veiksmus
1.1.2.1. Parengti reikiamus teisės aktų projektus ir nustatyti Susisiekimo
2022-07-15 Būtų užtikrintas objektyvus, viešesnis ir
aiškesnius ir objektyvius lėšų skyrimo savivaldybėms ministerijos Kelių ir oro
skaidrus lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams
kriterijus.
transporto
politikos
ir gatvėms tiesti, asfaltuoti, tvarkyti,
grupė
paskirstymas ir panaudojimas.
Rezultatai:
SM parengė Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 8, 9 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir 3, 4
straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (toliau – Įstatymas) projektą, kuriame nustatyta aiškesnė Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau –
Programa) finansavimo lėšų paskirstymo sistema, užtikrinanti skaidrius, geriau planuojamus ir visuomenei matomus sprendimus dėl kelių objektų finansavimo.
Įstatymas priimtas 2021 m. gruodžio 23 d. Įstatyme numatytos nuostatos dėl viešai skelbiamų Programos finansavimo lėšų paskirstymo tvarkų, pagal kurias
sudaromos ir nuolat atnaujinamos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės, patvirtinimo savivaldybėse.
Įvykdyta
1.1.2.2. Sukurti kelių duomenų el. paslaugą.

VĮ
automobilių
direkcija

Lietuvos
kelių

2022-01-17

Būtų užtikrintas objektyvus, viešesnis ir
skaidrus lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams
ir gatvėms tiesti, asfaltuoti, tvarkyti,
paskirstymas ir panaudojimas.

Rezultatai:
Baigta Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos (toliau -KTVIS) bandomoji eksploatacija ir 2021-08-20 Projekto priežiūros
komiteto sprendimu KTVIS pripažinta tinkama eksploatuoti (2021-08-27 KTVIS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas Nr.6-3200). Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2021-10-25 įsakymu Nr. 3-497 patvirtinti KTVIS nuostatai ir KTVIS duomenų saugos nuostatai. Kelių direkcijos direktoriaus 2021-0910 įsakymu Nr. VE-165 paskirtas asmuo atsakingas už KTVIS kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą. Kelių direkcijos direktoriaus 2021-11-16
įsakymu Nr. VE-213 paskirti asmenys atsakingi už KTVIS administravimą ir garantinės priežiūros paslaugų teikėjo darbo kontrolę.
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Susisiekimo
ministerijos Kelių ir oro
transporto
politikos
grupė

2022-07-15

Būtų užtikrintas objektyvus, viešesnis ir
skaidrus lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams
ir gatvėms tiesti, asfaltuoti, tvarkyti,
paskirstymas ir panaudojimas.

Įvykdyta
Kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija koordinuoti
įgyvendinamų teisės aktų projektų rengimą, teikti
metodinę ir ekspertinę pagalbą savivaldybėms siekiant
skaidrinti ir suvienodinti lėšų panaudojimo praktiką.
Rezultatai:
1.1.2.3.

SM rengdama Įstatymo projektą įvykdė viešąją konsultaciją, organizavo susitikimus su savivaldybėmis ir Lietuvos savivaldybių asociacija dėl Įstatymo
pakeitimo. Diskutuota, aiškinta ir atsakyta į klausimus dėl keičiamų Įstatymo nuostatų, taip pat dėl Programos finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybėms
naujos tvarkos (Programos lėšos paskirstomos tik toms savivaldybėms, kurios parengs ir patvirtins viešai skelbiamas Programos finansavimo lėšų naudojimo
tvarkas ir sudarys vietinės reikšmės kelių objektų prioritetines eiles).

1.2.

Įvykdyta
UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse ir įgyvendinti
priemones, siekiant valdyti korupcijos rizikas
1.2.1.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Valdyti korupcijos riziką turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo veiklos srityje
1.2.1.1. Patikslinti SM Finansų kontrolės taisykles, papildant Susisiekimo
2022-01-17 Nustatyta atsakomybė dėl SM tarnybiniams
ūkio operacijų vykdymo finansų kontrolės procedūras.
ministerijos
automobiliams skiriamų išlaidų apimties
Biudžeto ir investicijų
kontrolės.
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
Rezultatai:
Priemonės įgyvendinimas pradėtas. Parengtas susisiekimo ministerijos Finansų kontrolės taisyklių projektas derinimas. Iki 2022 m balandžio 30 d. planuojama
patvirtinti Susisiekimo ministerijos finansų kontrolės taisykles.
Vykdoma
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Priemonė
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Patikslinti SM vidaus tvarkos taisykles atsižvelgiant Susisiekimo
pasikeitimus dėl telemetrinių įrenginių bei užsakymo ministerijos
procedūros elektroninėje aplinkoje pasikeitimus.
Ūkio skyrius
Rezultatai:
1.2.1.2.

Įvykdymo
terminas
2022-01-17

Laukiamas rezultatas
Aiškesnė
nuostatos
dėl
pasikeitusių
įpareigojimų ir elektroninės aplinkos.

Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintos ministro įsakymu Nr. 3-474, 2021-10-04, patikslinti 137, 144 ir 154 punktai.
Įvykdyta
1.2.1.3. Parengti tvarkos aprašą, reglamentuojantį nereikalingo Lietuvos
transporto
arba netinkamo naudoti turto utilizavimo procedūrą.
saugos administracija
Rezultatai:

2022-01-17

Aiški ir teisėtai vykdoma nereikalingo turto
utilizavimo procedūra

2020 m. birželio 13 d. įsigaliojo 2020 m. birželio 12 d. Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau -LTSA) direktoriaus įsakymas Nr. 2BBE-9 „Dėl
Lietuvos transporto saugos administracijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
Įvykdyta
1.2.1.4. Patikslinti Lietuvos transporto saugos administracijos Lietuvos
transporto
transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašą, saugos administracija
patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos Susisiekimo ministerija
direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 2BE406 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos
transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo”, kad transporto priemonių remonto darbai
(ne tik tais atvejais, kuomet siekiama įsigyti naujas
padangas ar akumuliatorius), prieš juos įsigyjant būtų
suderinti su Projektų valdymo skyriaus vedėju.
Rezultatai:
Priemonės įgyvendinimas numatytas iki 2022-04-30 d.
Vykdoma

2022-12-31

Pritaikytos kontrolės priemonės dėl LTSA
transporto priemonių remonto darbų vykdymo.
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Atnaujinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos
transporto
Susisiekimo ministerijos 2015 m. vasario 27 d. įsakymą saugos administracija
Nr. 2BBE-05 „Dėl Valstybinės kelių transporto Susisiekimo ministerija
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos turto
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Rezultatai:
1.2.1.5.

Įvykdymo
terminas
2022-12-31

Laukiamas rezultatas
Atnaujintas LTSA turto naudojimo tvarkos
teisinis reguliavimas, numatantis turto
perdavimo
LTSA
darbuotojui,
turto
naudojimosi ir grąžinimo LTSA procedūras.

Priemonės įgyvendinimas numatytas iki numatyto termino.
Vykdoma
1.2.1.6. Parengti direkcijos direktoriaus sudaromų komisijų darbo Pasienio
kontrolės
reglamentus.
punktų direkcija

2022-01-17

Parengti
Valstybės
turto
pripažinimo
nereikalingu arba netinkamu (negalimu)
naudoti komisijos, direkcijai patikėto
pripažinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti valstybės turto nurašymo ir
likvidavimo komisijos ir Nereikalingo arba
netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto
pardavimo viešuose prekių aukcionuose
komisijų darbo reglamentai.

Rezultatai:
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos
darbo reglamentas parengtas ir patvirtintas (2022-01-14 įsakymas Nr. 3-9).
Įvykdyta
1.2.1.7. Atnaujinti direkcijos teisės aktus, reglamentuojančius Pasienio
kontrolės
direkcijos apskaitoje ir atskaitomybėje esančio turto punktų direkcija
inventorizaciją ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti direkcijos turto nurašymo, išardymo
ir likvidavimo tvarką.
Rezultatai:

2022-01-17

Patvirtintos su galiojančiais teisės aktais
suderintos Inventorizacijos taisyklės ir
Pripažinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti direkcijos turto nurašymo,
išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos inventorizacijos taisyklės parengtos ir patvirtintos (2022-01-17 įsakymas Nr. 3-10),
Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti direkcijos turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas parengtas ir pateiktas tvirtinti.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
1.2.1.8. Remonto darbų sutartyse numatyti įpareigojimą, kad VĮ
Klaipėdos
rangovas, gavęs techninę užduotį, privalo su KVJUD valstybinio jūrų uosto
suderinti būsimų darbų sąmatą ir ja vadovautis.
direkcija
Rezultatai:

2022-01-17

Bus
užkirstas
piktnaudžiavimui.

kelias

galimam

Sutartis Nr. 34-2021-297 Uosto direkcijos patikėjimo teise valdomų geležinkelio kelių ir jų statinių eksploataciniai remonto darbai.
Sutartis Nr. 34-2021-292 Uosto direkcijos patikėjimo teise valdomų krantinių ir teritorijų eksploataciniai remonto darbai.
Įvykdyta
1.2.1.9. Papildyti Tarnybinių lengvųjų, krovininių, nuomojamų ir VĮ
Klaipėdos
asmeninių
automobilių
įsigijimo,
nuomos
ir valstybinio jūrų uosto
eksploatavimo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
direkcijoje tvarkos aprašą punktu, kuriame būtų
numatyta,
kad
Bendrojo
skyriaus
viršininko
pavaduotojas kartą per mėnesį sutikrina atsitiktine tvarka
pasirinkto automobilio kelionės lapo ir degalų
sunaudojimo aktuose pateiktus duomenis su automobilio
GPS kontrolės sistemos informacija ir apie tai surašo
sutikrinimo aktą.
Rezultatai:

2022-01-17

Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo procesas.

2021-06-03 įsakymas Nr. V-90 dėl generalinio direktoriaus 2019-09-06 įsakymo Nr. V-165 „Dėl tarnybinių lengvųjų, krovininių ir nuomojamų automobilių
įsigijimo, nuomos ir eksploatavimo uosto direkcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo:
„52. Bendrojo skyriaus viršininko pavaduotojas kartą per mėnesį sutikrina atsitiktine tvarka pasirinkto automobilio kelionės lapo ir degalų sunaudojimo
aktuose pateiktus duomenis su TKS informacija ir apie tai kartą per ketvirtį surašo sutikrinimo aktą“.
Įvykdyta
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.2.1.10. Įvertinti galimybę degalų pylimo ir sunaudojimo VĮ
Klaipėdos
kontrolei naudoti specializuotą programinę įrangą.
valstybinio jūrų uosto
direkcija
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas
2022-01-17

Laukiamas rezultatas
Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo procesas.

2021-03-10 įsakymas Nr. V-39 dėl generalinio direktoriaus 2018-07-31 įsakymo Nr. V-182 „Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos aprūpinimo
kanceliarinėmis, ūkinėmis ir valymo prekėmis bei kitu mažaverčiu inventoriumi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Papildytas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos aprūpinimo kanceliarinėmis, ūkinėmis ir valymo prekėmis bei kitu mažaverčiu inventoriumi tvarkos
aprašas 13 punktu ir išdėstytas taip:
„13. Nustatytų materialinių vertybių išdavimą registruoti prekių ir medžiagų išdavimo žurnale, kuriame nurodyta išdavimo data, kiekis ir kam išduota.“
Įvykdyta
1.2.1.11. Papildyti KVJUD generalinio direktoriaus 2018 m. liepos VĮ
Klaipėdos
31 d. įsakymu Nr. V-182 patvirtintą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
valstybinio jūrų uosto direkcijos aprūpinimo direkcija
kanceliarinėmis, ūkinėmis ir valymo prekėmis bei kitu
mažaverčiu inventoriumi tvarkos aprašą papildoma
informacija, kuri nustatytų materialinių vertybių
išdavimo fiksavimo tvarką, registruojant faktą prekių ir
medžiagų
išdavimo
žurnaluose
arba
kitomis
atskaitomybę ir turto judėjimą užtikrinančiomis
priemonėmis (data, kiekis, kam išduota).
Rezultatai

2022-01-17

Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo procesas.

2021-03-10 įsakymas Nr. V-39 dėl generalinio direktoriaus 2018-07-31 įsakymo Nr. V-182 „Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos aprūpinimo
kanceliarinėmis, ūkinėmis ir valymo prekėmis bei kitu mažaverčiu inventoriumi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Papildytas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos aprūpinimo kanceliarinėmis, ūkinėmis ir valymo prekėmis bei kitu mažaverčiu inventoriumi tvarkos
aprašas 13 punktu ir išdėstytas taip:
„13. Nustatytų materialinių vertybių išdavimą registruoti prekių ir medžiagų išdavimo žurnale, kuriame nurodyta išdavimo data, kiekis ir kam išduota.“
Įvykdyta
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.2.1.12. Papildyti KVJUD generalinio direktoriaus 2014 m. VĮ
Klaipėdos
lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-312 patvirtintas VĮ valstybinio jūrų uosto
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atiduoto direkcija
naudoti trumpalaikio turto apskaitos ir nurašymo
taisykles papildoma informacija, kuri nustatytų
materialinių vertybių išdavimo fiksavimo tvarką,
registruojant faktą prekių ir medžiagų išdavimo
žurnaluose arba kitomis atskaitomybę ir turto judėjimą
užtikrinančiomis priemonėmis (data, kiekis, kam
išduota).
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas
2022-01-17

Laukiamas rezultatas
Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo procesas.

2021-03-25 įsakymas Nr. V-47 dėl generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-312 „Dėl atiduoto naudoti trumpalaikio turto apskaitos ir
nurašymo taisyklių ir komisijų patvirtinimo“ pakeitimo:
„K e i č i u generalinio direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-312 „Dėl atiduoto naudoti trumpalaikio turto apskaitos ir nurašymo taisyklių ir
komisijų patvirtinimo“ 6 punktą ir išdėstau jį taip:
„6. N u r o d a u:
6.1. Uosto direkcijos atsakingiems asmenims, priėmus įsigytas prekes, pasirašyti ant sąskaitos faktūros ar prekių priėmimo ir perdavimo akto ar prekių
važtaraščio, nurodant, kad „Pateiktos visos prekės, kiekiai ir kokybė sutikrinti, pastabų nėra“ ir tuo patvirtinant, kad gautos visos prekės, kiekis ir kokybė
patikrinti, taip pat nurodyti pasirašymo datą. Šiuo parašu atsakingas asmuo atsako už priimtų prekių kiekį, kokybę bei tinkamą jų panaudojimą ir saugojimą.
Jei yra prekių kiekio, kokybės ar kitų neatitikimų, tai nurodyti atitinkamame dokumente ir operatyviai spręsti klausimą su tiesioginiu vadovu dėl prekių
priėmimo; 6.2. atsakingiems asmenims priimtų įsigytų prekių ir materialinių vertybių (išskyrus reklamines priemones) išdavimą (pagal generalinio direktoriaus
įsakymu Nr. V-312 patvirtintų Atiduoto naudoti trumpalaikio turto apskaitos ir nurašymo taisyklių 3 punktą ir tais atvejais, kai prekės ir materialinės vertybės
ne iš karto sunaudojamos) registruoti prekių ir medžiagų išdavimo žurnale, kuriame nurodyta išdavimo data, kiekis ir kam išduota.“
Įvykdyta
1.2.1.13. Nustatyti kriterijus ir procedūras dėl medžiagų, VĮ
susidarančių po kelio rekonstrukcijos, remonto ir automobilių
tinkamų antriniam panaudojimui, apskaitos, saugojimo, direkcija
pardavimo ir naudojimo.
Rezultatai:

Lietuvos
kelių

2022-01-17

Apibrėžti kriterijai medžiagų, tinkamų
antriniam
panaudojimui,
saugojimui,
nuvertėjimui.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Parengtas ir patvirtintas Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos veiklos vadovas „VV-PP3.12 Sandėlio valdymas“.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
1.2.1.14. Reglamentuoti medžiagų, susidarančių po kelio VĮ
rekonstrukcijos, remonto ir tinkamų antriniam automobilių
panaudojimui, perdavimo-priėmimo procedūras Kelių direkcija
direkcijos veiklos organizavimo dokumentuose arba
atitinkamose sutartyse.
Rezultatai:

Lietuvos
kelių

2022-01-17

Nustatytos atitinkamos atsakomybės ir
priėmimo-perdavimo procedūros medžiagų,
tinkamų antriniam panaudojimui.

Parengtas ir patvirtintas Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos proceso standartas „PS-PP3.12 Sandėlio valdymas“.
Įvykdyta
1.2.1.15. Numatyti pareigą paskirtiems atsakingiems už turtą VĮ Lietuvos oro uostai
asmenims užtikrinti turto perdavimo, sunaikinimo,
dingimo informacijos atsekamumą nuo aplinkybių
atsiradimo momento.
Rezultatai:

2022-01-17

Numatyta pareiga kaupti informaciją apie turto
perdavimo, dingimo, sunaikinimo faktą ir
savalaikiai gauta informacija apie turto
dingimą ar sunaikinimą.

Rekomendacija buvo įgyvendinama keičiant atsakingų asmenų priskyrimo tvarką ir stiprinant vidaus kontrolės procedūras:
VĮ Lietuvos oro uostų (toliau – LOU) generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1R-153 “Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų generalinio
direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1R-17 dalinio pakeitimo” pagal turto grupes buvo atnaujinti konkretūs atsakingi padaliniai. Taip pat šiame
įsakyme įtvirtinta nuostata, kad: “LOU Apskaitos skyriaus buhalterėms, gavus informaciją iš skyrių vadovų, priskirti už turtą atsakingus asmenis apskaitoje.
Tais atvejais, kai konkretaus skyriaus vadovas iki turto priskyrimo nenurodys konkretaus skyriaus darbuotojo, turtą priskirti to konkretaus skyriaus vadovui”;
LOU generalinio direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1R-18 “Dėl asmenų, atsakingų už ilgalaikį, mažavertį ir trumpalaikį turtą, skyrimo“ atnaujintas
už turtą atsakingų asmenų sąrašas. Įsakyme taip pat numatyta pareiga vadovams, kurių padaliniuose vyksta turto nurašymas ir inventorizacija kontroliuoti, kad
atsakingi asmenys tinkamai apskaitytų jiems priskirtą turtą;
Tobulintas darbo santykių nutraukimo procesas, t.y. tobulinta darbuotojo atsiskaitymo forma numatant griežtesnę tvarką dėl priskirto turto perdavimo.
Įvykdyta
1.2.1.16. Numatyti papildomas vidaus kontrolės procedūras VĮ Lietuvos oro uostai
įvedant turtą į apskaitą.

2022-01-17

Numatytos ir vykdomos papildomos vidaus
kontrolės priemonės.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai.
Rekomendacija įgyvendinta atliekant turto analizę ir inicijuojant naują nebaigtos statytos įtraukimo į apskaitą parengimo procesą:
2021 m. birželio – rugpjūčio mėn., ryšium su pradedamu Įmonės pertvarkymu į akcinę bendrovę Nekilnojamojo turto valdymo skyrius kartu su Vidaus audito
skyriumi atliko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto analizę, kurios metu lyginamosios analizės metodu buvo nagrinėtas Įmonės valdomas nekilnojamas turtas
bei jo apskaitos duomenys. Atlikus šią analizę buvo atlikti reikiami patikslinimai apskaitoje. Taip pat minėtu laikotarpiu buvo atliktos VNO, KUN, PLQ
kilnojamojo turto apžiūros kartu su atsakingais už turtą asmenimis. Atsakingiems už turtą asmenims pateikti siūlymai dėl turto nurašymo, turto perdavimo
Įmonės viduje, galimo turto pardavimo viešame turto aukcione, inventorinių turto lipdukų suklijavimo ir t.t. Patikrų metu identifikuota 382 vnt. turto,
identifikuoto kaip galimo nurašyti ir utilizuoti. Dėl dalies turto buvo kreiptasi į SM, buvo gauti sutikimai nurašyti, šiuo metu baigiamos nurašymo procedūros;
Vidaus audito skyrius 2021 m. vykdė konsultaciją dėl Įmonės valdomo turto apskaitos, po kurios pateikė įžvalgas kilnojamojo turto valdymo proceso
efektyvumui ir kontrolei gerinti bei turto apskaitai, priežiūrai ir valdymui tobulinti;
Taip pat 2021 m. pabaigoje inicijuotas nebaigtos statybos įtraukimo į apskaitą proceso parengimas, kuriame dalyvauja Apskaitos skyriaus, Nekilnojamojo
turto valdymo skyriaus, Verslo procesų ir rizikų skyriaus, Projektų valdymo skyriaus darbuotojai.
Įvykdyta
1.2.1.17. Kompensacijų už asmeninio lengvojo automobilio VĮ „Oro navigacija“
naudojimą tarnybos reikmėms tvarkos peržiūrėjimas.

2022-01-17

Bus aiškesnė faktinė patirtų degalų įsigijimo
išlaidų kompensacijos tvarka; bus aiškūs
kriterijai, kokias atvejais laikoma, kad
asmeninis automobilis naudojamas tarnybos
reikmėms.

Rezultatai:
Panaikinta Kompensacijų už asmeninio lengvojo automobilio naudojimą tarnybos reikmėms tvarka.
Susisiekimo ministrui 2021 m. birželio 25 d. patvirtinus įsakymą Nr. 1K-43 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. balandžio 18 d. įsakymo
Nr. 3-162 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo“, neliko kompensacijų
galimybės už asmeninio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms.
Šiuo metu ON galioja Valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojų komandiruočių tvarkos aprašas. Jame numatyta, kad darbuotojų išvykimas į
komandiruotę nuosavu automobiliu galimas tik išimties atvejais, kai komandiruotės vietovėje/vietovėse reikia atlikti Įmonei svarbią ir skubią užduotį ir nėra
galimybės skirti tarnybinį transportą, o vykstant viešuoju transportu nebūtų galimybių laiku įvykdyti užduoties. Sprendimą dėl leidimo vykti į komandiruotę
nuosavu automobiliu priima darbuotojo padalinį kuruojančio departamento vadovas. Darbuotojui, vykusiam į komandiruotę nuosavu automobiliu tvarkos
aprašo nustatyta tvarka, atlyginamos komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos pagal pateiktas sąskaitas faktūras, išrašytas darbuotojo vardu.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Darbuotojas, vykstantis į komandiruotę nuosavu automobiliu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po komandiruotės užpildo avanso apyskaitą, kurioje nurodo
kelionės maršrutą bei nuvažiuotų kilometrų skaičių. Nuvažiuotas atstumas iki paskirtos komandiruotės vietos ir atgal yra nustatomas pagal:
1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos internetiniame puslapyje https://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/lietuvos-keliai/atstumai skelbiamą atstumų skaičiuoklę tarp
Lietuvos Respublikos miestų;
2. Eksploatacijos skyriaus pateiktus faktinius atstumus tarp Įmonės ir jos padalinių, kurie yra: Vilnius-Kaunas – 101 km, Vilnius-Šiauliai – 221 km, VilniusPalanga – 335 km.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
1.2.1.18. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos susisiekimo VĮ Vidaus vandens kelių
ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 1K-43 „Dėl direkcija
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“
peržiūrėti vidaus teisės aktus.
Rezultatai:

2022-01-17

Skaidresnis, aiškesnis tarnybinių automobilių
naudojimo procesas, pašalintos neaiškios ir
dviprasmiškos nuostatos.

Atnaujintos Tarnybinių automobilių naudojimo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklės, darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais
automobiliais, pareigybių sąrašas, paskirti atsakingi asmenys (valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2021-05-05 įsakymas
Nr. 4S-42 „Dėl tarnybinių automobilių naudojimo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje“).
Įvykdyta
1.2.1.19. Parengti ir patvirtinti kilnojamojo turto pardavimo AB „Detonas“
tvarką, kurioje būtų numatyti kilnojamojo turto
pardavimo inicijavimo, siūlomo parduoti kilnojamojo
turto vertės nustatymo ir pardavimo procesai.
Rezultatai:

2022-01-17

Parengta ir patvirtinta kilnojamojo turto
pardavimo tvarka. Skaidresnis ir objektyvesnis
kilnojamojo turto pardavimas.

Parengta ir patvirtinta AB „ Detonas“ kilnojamojo turto pardavimo tvarka. 2022 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V1-001.
Įvykdyta
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.2.1.20. Parengti ir patvirtinti nekilnojamojo turto nuomos tvarką. AB „Detonas“

Įvykdymo
terminas
2022-01-17

Laukiamas rezultatas
Parengta ir patvirtinta nekilnojamojo turto
nuomos tvarka. Skaidresnis ir objektyvesnis
nekilnojamojo turto nuomojimas.

Rezultatai:
Parengta ir patvirtinta AB „ Detonas“ nekilnojamojo turto nuomos tvarka. 2022 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V1-002.
Įvykdyta
1.2.1.21. AB KP interneto svetainėje sukurti skiltį, kurioje būtų AB „Kelių priežiūra“
skelbiama informacija apie išnuomojamą turtą.

2022-01-17

Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių
nekilnojamojo turto valdymo gairių viešumo ir
skaidrumo principų užtikrinimas.

2022-01-17

Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių
nekilnojamojo turto valdymo gairių viešumo ir
skaidrumo principų užtikrinimas.

2022-01-17

Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių
nekilnojamojo turto valdymo gairių viešumo ir
skaidrumo principų užtikrinimas.

Rezultatai:
https://www.keliuprieziura.lt/paslaugos/patalpu-nuoma/429
Įvykdyta
1.2.1.22. AB KP sudarytus turto sandorius viešinti AB KP AB „Kelių priežiūra“
internetiniame tinklapyje, skelbiant išnuomoto turto
ketvirčio suvestines apie tuo laikotarpiu naujai sudarytas
nuomos sutartis, pateikiant apibendrintą statistinę
informaciją (sutarties sudarymo data, terminas, objekto
adresas, išnuomotas plotas, kokia veikla vykdoma ir pan.)
(kiekvieną ketvirtį).
Rezultatai:
https://www.keliuprieziura.lt/paslaugos/patalpu-nuoma/429
Įvykdyta
1.2.1.23. Turto nuomos sandorio įregistravimo Nekilnojamo turto AB „Kelių priežiūra“
registre kontrolė.
Rezultatai:
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Generalinio direktoriaus 2021-01-29 įsakymu V-32 patvirtinta Nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarka (2 leidimas), nekilnojamojo turto priežiūros
specialistui atsakomybė dėl nuomos sutarties vykdymo kontrolės,
Įvykdyta
1.2.1.24. Peržiūrėti DVS negaliojančių dokumentų (įsakymų, AB „Kelių priežiūra“
tvarkų, procedūrų ir kt.) korteles ir apie negaliojimą
padaryti atitinkamas atžymas.
Rezultatai:

2022-01-17

Sprendimų priėmimai galiojančiais vidaus
teisės aktais.

2022-01-17

Nulis pasikartojančių korupcinių atvejų pagal
paviešintas rizikas.

Peržiūrėjo Biuro administravimo skyrius.
Įvykdyta
1.2.1.25. Nustatytų korupcinių ar kitų netoleruotino elgesio atvejų AB „Kelių priežiūra“
viešinimas intranete ( kiekvieną ketvirtį).
Rezultatai:

Parengtas informacijos viešinimo šablonas, kuris kas ketvirtį pristatomas/paviešinamas su atnaujinta informacija,
Įvykdyta
1.2.1.26. Sudaryto korupcinių rizikų valdymo veiksmų plano AB „Kelių priežiūra“
(Transporto, technikos ir medžiagų naudojimas
asmeniniais tikslais) įgyvendinimo analizė.
Rezultatai:

2022-01-17

Nustatytų rizikos veiksnių panaikinimas/
sumažinimas, naujų identifikavimas.

Įvertintas vykdytų priemonių veiksmingumas:
AB „Kelių priežiūra“ pagrindinės veiklos – Priežiūros ir rangos srityje, rizikos grupėje Ilgalaikio turto naudojimas, nustatyta ir įvertinta rizika – Transporto,
technikos ir medžiagų naudojimas asmeniniais tikslais. Pagal šią korupcinę riziką buvo sudarytas valdymo veiksmų planas bei numatytos 7 priemonės
rizikos veiksnių neutralizavimui, sumažinimui ar panaikinimui. Pateikiami įgyvendintų priemonių apibendrinti rezultatai:
1) Nustatyti 37 atvejai, kai į registrą nebuvo įtraukti transporto laikymo ne tarnyboje, esant gamybiniam būtinumui (ne darbo laiku), atvejai, tačiau
piktnaudžiavimo tuo ar naudojimosi asmeniniais tikslais nenustatyta. Rekomenduota ateityje visą tokį transportą įtraukti į registrą.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2) Tikrinant bendrovės transporto/technikos naudojimą darbo metu, 11 atvejų tikrinti detaliai – iš jų dėl 3 atliktas patikrinimas, tačiau nustatyta, kad dirbta
pagal sutartis su seniūnijomis.
3) Vykdant kuro kontrolę pagal gautus automatinius pranešimus dėl degalų neatitikimo/svyravimų technikos kuro bakuose, pagrinde nustatyti gedimai
arba dėl technikos darbo nelygioje vietoje. Kuro nupylimų ar pasisavinimo atvejų, pilantis vidinėje/išorinėje degalinėje, nenustatyta.
4) Atliekant priemonę Naujai gautos bei po remonto technikos kuro mazgų ženklinimas, patikrinti šešiolikos meistrijų turimi autogreideriai – gautos foto
su tinkamai uždažytais kuro mazgais. Gautas pranešimas apie galimą papildomą kuro pasisavinimo sistemos įrengimą – atliktas tyrimas. Informacija
pasitvirtino, kuro pasisavinti nespėta, žalos bendrovei nepadaryta, darbuotojui fiksuotas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas – gen. direktoriaus įsakymu įspėtas.
5) Vykdant karjerų medžiagų iškasimo/panaudojimo/pardavimo monitoringą, atliktas Šalčininkų meistrijos karjero patikrinimas/tyrimas dėl iškastų ir
užpajamuotų kiekių neatitikimo. Po patikrinimo 2021-12-21 koreguota Karjerų valdymo ir kasybos tvarka. Taip pat atliktas vidiniu kanalu gautos informacijos
patikrinimas dėl galimo medžiagų pardavimo be apskaitos dokumentų Jonavos meistrijos karjere. Informacija nepasitvirtino.
6) Vykdant asfalto gamyklos pagaminamų/parduodamų medžiagų stebėseną/kontrolę, buvo atliekama 1-2 dienų per savaitę pasirinkto krovininio
transporto vaizdo peržiūra – pravažiavimų ne per svarstykles neužfiksuota.
7) Supažindinant bendrovės darbuotojus su korupcinėmis rizikomis bei ugdant nepakantumą/atsparumą šioms veikoms - kartą per ketvirtį intranete ir
skelbimų lentose viešinti nuasmeninti nustatyto netoleruotino elgesio atvejai, kiekvienoje meistrijoje išklijuoti antikorupcinio švietimo bei pasitikėjimo linijos
kontaktų lipdukai, TEAMS pristatyti apibendrinti tolerancijos korupcijai apklausos rezultatai, kurie iškabinti ir meistrijose. Per metus nustatytos 2 korupcijos
apraiškos – bandymas pasisavinti kurą (darbuotojas įspėtas) ir bendrovės metalo pridavimas asmeniškai į supirktuvę (vienas darbuotojas įspėtas, su kitu
nutraukti darbo santykiai).
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
1.2.1.27. Įvertinti centralizuotos informacinės sistemos, kurioje AB
„Lietuvos
būtų nurodytas visas darbuotojui išduotas turtas, poreikį. geležinkeliai“

2022-01-17

Įvertintas
centralizuotos
informacinės
sistemos, kurioje būtų nurodytas darbuotoju
išduotas turtas, poreikis.

Rezultatai:
Poreikis išanalizuotas ir įvertintas, nuspręsta, kad reikalinga sukurti centralizuotą sistemą, kurioje būtų įtvirtinta darbuotojui išduodamo turto tvarka.
Įvykdyta
1.2.1.28. Parengti teisės aktą, reglamentuojantį turto išdavimo AB
„Lietuvos
darbuotojui tvarką – numatantį bendro naudojimo ir geležinkeliai“
individualaus turto priskyrimo procedūras.
Rezultatai:

2022-01-17

Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis
individualaus ir bendro naudojimo turto
išdavimo darbuotojui procedūras.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Parengti ir patvirtinti atskirose srityse išduodamą turtą reglamentuojantys šie teisės aktai:
Transporto priemonių valdymo metodika, patvirtinta LTG valdybos (2021-11-16 Nr. SPR-VL(LG)-17).
IT turto išdavimo proceso standartas (2020-06-06 Nr. PO(LG)-98).
Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo proceso standartas (2021-11-03 Nr. PO(KORP)-10).
Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo proceso standartas (šiuo metu atnaujinamas).
Įvykdyta
1.2.1.29. Parengti teisės aktą, reglamentuojantį turto grąžinimo, AB
„Lietuvos
nutraukiant darbo santykius su LTG įmonių grupe, geležinkeliai“
tvarką.
Rezultatai:

2022-01-17

Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis turto,
už kurį darbuotojas materialiai atsakingas,
grąžinimo tvarką nutraukiant darbo santykius.

LTG sharepoint'e sukurta matrica Atsiskaitymas su įmone, turto grąžinimas, kur algoritmizuoti išeinančiam darbuotojui priskirto turto grąžinimo veiksmai ir
tvarka. Sukurta procesinė sistema, todėl atskiras teisės aktas nebuvo rengtas.
Įvykdyta
1.2.1.30. Parengti teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) turto AB
„Lietuvos
vertės nustatymo ir padarytos žalos apskaičiavimą, geležinkeliai“
numatantį turto vertės nustatymą ir žalos apskaičiavimą
arba pagal poreikį papildyti jau turimus aktualius su turto
vertės nustatymu ir žalos apskaičiavimu susijusius teisės
aktus.
Rezultatai:

2022-01-17

Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis turto
vertės nustatymą ir padarytos žalos
apskaičiavimą arba papildyti aktualūs turimi
su turto vertės nustatymu ir padarytos žalos
apskaičiavimu susiję teisės aktai.

2022-01-17

Užtikrintas Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose
įmonėse tvarkos aprašo įgyvendinimas.

Parengta ir patvirtinta Turto apskaitos metodika (2021-01-21 Nr. ĮS(KORP)-16).
Įvykdyta
1.2.1.31. Papildyti NT politiką nuostata, kad „nekilnojamasis AB „Lietuvos paštas“
turtas nebūtų perleidžiamas ar išnuomojamas valstybės
valdomos bendrovės darbuotojams, valstybės valdomos
bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams ar su jais
susijusiems asmenims“.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
AB „Lietuvos pašto“ 2021-12-01 valdybos nutarimu Nr. 17-47 patvirtintoje Antikorupcinėje politikoje numatyta „4.2.Bendrovė viešai deklaruoja, kad
draudžia ir netoleruoja bet kokios formos korupcijos ir jos pasireiškimo formų, todėl įsipareigoja: <...>: .2.5. Skaidriai vykdyti visus pirkimus ir pardavimus:
<...> -Nekilnojamojo turto sandoriai. Bendrovės nekilnojamojo turto sandoriai vykdomi viešai, išskyrus Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatytus atvejus.
Bendrovė neperleidžia nekilnojamojo turto Bendrovės darbuotojams, Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariams ar su jais susijusiems asmenims“.
Įvykdyta
1.2.1.32. Atnaujinti NT pardavimo tvarką, aiškiau detalizuojant AB „Lietuvos paštas“
sprendimų priėmimo kriterijus, laisvo nenaudojamo NT
sąvoką, konkurso ir aukciono skelbimų tekstų šablonus,
atvejus, kada yra laikoma, kad konkursas arba aukcionas
neįvyko ir organizuojamas pakartotinis konkursas arba
aukcionas.
Rezultatai:

2022-01-17

Nustatyti aiškesni NT pardavimo sprendimų
priėmimo kriterijai ir detalizuoti procesai,
apibrėžtos sąvokos, sudaryti skelbimų tekstų
šablonai.

2021-07-16 Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. T-2021-00025 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos
patvirtinimo“ patvirtinta Nekilnojamojo turto pardavimo tvarka.
Įvykdyta
1.2.1.33. Atnaujinti NT išnuomojimo tvarką, detalizuojant AB „Lietuvos paštas“
sprendimų priėmimo kriterijus ir procesą, skelbimų
tekstų šablonus.
Rezultatai:

2022-01-17

Nustatyti aiškesni NT išnuomojimo sprendimų
priėmimo kriterijai ir detalizuoti procesai,
sudaryti skelbimų tekstų šablonai.

2021-07-16 Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. T-2021-00026 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos pašto nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarkos
patvirtinimo“ patvirtinta Nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarka.
Įvykdyta
1.2.1.34. Atnaujinti NT išsinuomojimo tvarką, detalizuojant AB „Lietuvos paštas“
sprendimų priėmimo kriterijus, neskelbiamų derybų
dalyvių skyrimą, atsakomybes.

2022-01-17

Nustatyti aiškesni NT išsinuomojimo
sprendimų priėmimo kriterijai, procesai
atsakomybės.
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Priemonė

Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
Parengtas Nekilnojamojo turto išsinuomojimo tvarkos projektas, kuris šiuo metu yra derinamas, priemonę planuojama įvykdyti iki 2022m. kovo 31d.
Vykdoma
1.2.1.35. Atnaujinti Pašto atidarymo / atnaujinimo / perkėlimo AB „Lietuvos paštas“
tvarka tvarką, aiškiau detalizuojant sprendimų priėmimo
kriterijus ir procesus, formuluotes, atskiriant statybos
darbų planavimo, vykdymo ir kontrolės atsakomybes.
Rezultatai:

2022-01-17

Nustatyti aiškesni Pašto atidarymo /
atnaujinimo / perkėlimo sprendimų priėmimo
kriterijai,
procesai,
formuluotės
ir
atsakomybės.

Rengiamas Pašto atidarymo / atnaujinimo /perkėlimo tvarkos projektas, priemonę planuojama įvykdyti iki 2022m. kovo 31d.
Vykdoma
1.2.1.36. Patvirtinti nenaudojamo / nereikalingo turto pardavimo AB „Problematika“
tvarka.
Rezultatai:

2022-01-17

Išsamiai reglamentuota nenaudojamo
nereikalingo turto pardavimo tvarka.

/

2020-08-10 direktoriaus įsakymu Nr. 1-0411 patvirtinta bendrovės valdomo nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarkos aprašas.
2022-01-13 direktoriaus įsakymu Nr. 1-2022-010 patvirtinta bendrovės kilnojamojo turto pardavimo tvarka.
Įvykdyta
1.2.1.37.

Sudaryta nenaudojamo/nereikalingo turto vertinimo
komisija.

AB „Problematika“

2022-01-17

Sudaryta nenaudojamo/nereikalingo turto
vertinimo komisija, taip užtikrinant didesnę
antikorupcinę kontrolę.

Rezultatai:
2020-08-10 direktoriaus įsakymu Nr. 1-0411 sudaryta nekilnojamojo turto pardavimo/nuomos komisija iš 3 narių.
2022-01-13 direktoriaus įsakymu Nr. 1-2022-010 sudaryta kilnojamojo turto pardavimo komisija iš 3 narių.
Įvykdyta
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.2.1.38. Apie parduodamą nenaudojamą / nereikalinga turtą AB „Problematika“
skelbti viešai, taip siekiant pritraukti daugiau pirkėjų bei
turtą parduoti už rinkos kainą.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas
2022-01-17

Laukiamas rezultatas
Sudarytos visiems potencialiems pirkėjams
vienodos sąlygos įsigyti parduodamą turtą už
rinkos kainą.

Parduodamo nenaudojamo / nereikalingo turto skelbimai talpinami viešuose, visiems prieinamuose interneto portaluose.
Įvykdyta
1.2.1.39. Pavesti Nekilnojamojo turto nuomos procesą organizuoti AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17
nekilnojamojo turto nuomos komisijai, nustatyti tipines
nekilnojamojo turto nuomos sutarčių nuostatas, kuriose
būtų nurodytos aiškios įstatymų reikalavimus bei
skaidrumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus
atitinkančios sutarties nuostatos, apibrėžti galimi
netesybų dydžiai už netinkamą sutarties vykdymą, ir
užtikrinti, kad nuomos sandoris būtų sudarytas pagal
tipinę sutartį.
Rezultatai:

Nustatytos atsakomybės dėl nekilnojamojo
turto nuomos ir tipinės nekilnojamojo turto
nuomos sutarčių nuostatos.

2020-12-31 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-109 „Dėl AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo turto sandorių
sudarymo tvarkos pakeitimo“ papildyta AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarką, patvirtintą Bendrovės generalinio
direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1V-3 (toliau – Tvarka), numatant komisijai pareigą organizuoti nekilnojamojo turto nuomos procesą, nustatytos
tipinės, būtinosios nuomos sutarčių sąlygos, numatytas 0,5 proc. delspinigių dydis.
Įvykdyta
1.2.1.40. Patikslinti AB „Smiltynės perkėla“ generalinio AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17
direktoriaus 2020-01-03 įsakymu patvirtinta AB
„Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo turto
sandorių sudarymo tvarką, nustatant poreikį atlikti turto
vertinimą dėl galimai pakitusio turto nuomos kainos
nustatymo kai baigiasi turto nuomos terminas.
Rezultatai:

Patikslintas turto nuomos procesas kai
pasibaigia turto nuomos terminas dėl nuomos
kainos koregavimo atliekant turto vertinimą.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2020-12-31 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-109 „Dėl AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo turto sandorių
sudarymo tvarkos pakeitimo“ papildyta Tvarka, numatant komisijai pareigą organizuoti turto vertinimo procedūras, pasibaigus turto nuomos terminui.
Įvykdyta
1.2.1.41. Papildyti
AB
„Smiltynės
perkėla“
valdomo AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17
nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarką, nustatant
kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatoma turto
pardavimo pradinė kaina, kai po atlikto turto vertinimo,
buhalterinėje apskaitoje apskaityta likutinė turto ar kitos
vertės, į kurias numatoma atsižvelgti, skiriasi, numatant
terminą kiek laiko gali būti vadovaujamasi turto
vertinimu nustatant pradinę pardavimo kainą.
Rezultatai:

Nustatyti kriterijais, kuriais vadovaujantis
nustatoma turto pardavimo pradinė kaina,
atsiradus turto vertės skirtumams tarp turto
vertinimo metu nustatytos vertės ir
buhalterinėje apskaitoje apskaitytos likutinės
vertės, taip pat nustatyti turto vertinimu
galiojimo terminą.

2020-12-31 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-109 „Dėl AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo turto sandorių
sudarymo tvarkos pakeitimo“ papildyta Tvarka, numatant, kad turto vertintojų nustatyta turto vertė negali būti ankstesnė kaip 18 (aštuoniolika) mėnesių,
skaičiuojant nuo turto pardavimo procedūros pradžios. Kai parduodamo turto balansinė vertė ir nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos vertė skiriasi,
nustatant turto pardavimo pradinę kainą vadovaujamasi ta turto verte, kuri yra didesnė.
Įvykdyta
1.2.1.42. Papildyti
AB
„Smiltynės
perkėla“
valdomo AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17
nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarką, nustatant
su turto pardavimu susijusius terminus: per kiek laiko nuo
elektroninio aukciono pabaigos turi būti surengtas
Komisijos posėdis (pavyzdžiui, praėjus ne daugiau kaip
3 darbo dienoms nuo el. aukciono pabaigos), per kiek
laiko turi būti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis su
didžiausios kainos pasiūlymą pateikusiu dalyviu, kai
turtas parduodamas konkurso (ne aukciono) būdu
(pavyzdžiui, per 1 mėnesį), kas ir per kiek laiko turi
išnagrinėti su pardavimo procesu susijusius pranešimus.

Nustatyti
terminai.

su turto

pardavimu susijusius
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Priemonė

Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
2020-12-31 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-109 „Dėl AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo turto sandorių
sudarymo tvarkos pakeitimo“ papildyta Tvarka, numatant, kad komisijos posėdis rengiamas praėjus ne daugiau kaip 3 darbo dienoms nuo elektroninio
aukciono pabaigos; kad pirkimo–pardavimo sutartis su pirkėju sudaroma per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie konkurso laimėjimą dienos; kad gauti
pranešimai nagrinėjami AB „Smiltynės perkėla“ dokumentų valdymo procedūrų apraše ir kituose Bendrovės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.
Įvykdyta
1.2.1.43. Papildyti AB „Smiltynės perkėla“ nereikalingo ar AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17
netinkamo (negalimo) veikloje naudoti kilnojamojo turto
pardavimo inicijavimo ir vykdymo tvarką dėl Bendrovės
kilnojamasis turto pardavimo ir perleidimo tvarką.
Rezultatai:

Detalizuotas kilnojamojo turto pardavimo
procesas.

2020-04-09 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-31 patvirtinta AB „Smiltynės perkėla“ kilnojamojo turto pardavimo tvarka,
kurioje reglamentuoti svarbiausi kilnojamojo turto, įskaitant ir nereikalingo ar netinkamo (negalimo) veikloje naudoti pardavimo proceso etapai. 2020-07-09
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-55 buvo patvirtintos AB „Smiltynės perkėla“ organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose
parduodamas bendrovės turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.
2020-12-31 AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-110 papildyta AB „Smiltynės perkėla“ kilnojamojo turto pardavimo tvarka VII
skyriumi „Turto pardavimas bendrovės darbuotojams“, kuriame reguliuojamas nurašyto, Bendrovės veikloje nebenaudojamo kilnojamojo turto pardavimas
darbuotojams.
Įvykdyta
1.2.1.44.

Patvirtinti
informacinių
technologijų
administravimo proceso tvarką.

Rezultatai:
Priemonė bus įvykdyta iki 2022-07-01.
Vykdoma

resursų

VšĮ
„Aukštaitijos 2022-01-17
siaurasis geležinkelis“

Tinkamas
ir
teisingas
informacinių
technologijų resursų valdymas, naudojimas ir
disponavimas.
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Įvykdymo
terminas
1.2.1.45. Įvertinti turtinių klausimų reglamentavimo poreikį VšĮ VšĮ
Transporto 2022-01-17
TKA ir panaikinti esamas Procedūrą KP-12 ir Procedūrą kompetencijų agentūra
KP-16 arba parengti ir patvirtinti naują turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo Agentūroje tvarkos aprašą.
Rezultatai:
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Laukiamas rezultatas
Bus aktualizuota ir nustatyta aiški turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarka.

2021-07-02 Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) direktoriaus įsakymu Nr.2-89 buvo patvirtintas turto ir ūkinio inventoriaus valdymo tvarkos
aprašas, kuriuo buvo nustatyta turto eksploatavimo tvarka nuo turto perdavimo naudoti veikloje iki jo pardavimo viešuose aukcionuose arba nurašymo ir
perdavimo utilizuoti.
2021-06-29 TKA direktoriaus įsakymu Nr. 2-87 buvo pakeistos TKA tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo ir naudojimo taisykles, (kurios buvo
patvirtintos 2021 m. sausio 11 d. TKA direktoriaus įsakymu Nr. 2-6).
Minimi įsakymai panaikino Procedūras KP-12 ir KP-16.
Įvykdyta
1.2.1.46. Atnaujinti Projektų valdymo politiką arba jos nuostatas VĮ „Lietuvos oro uostai“ 2022-01-17
perkelti į tvirtinamus Projektų valdymo procesus, taip pat
papildyti dėl periodinių projektų įgyvendinimo aptarimų
organizavimo.

Reglamentuotos aktualios priemonės projektų
valdymo srityje, būtų vykdomas periodinis
projektų
vadovų
supažindinimas
su
„geraisiais“
ir
„blogaisiais“
projektų
įgyvendinimo pavyzdžiais.

Rezultatai:
Rekomendacija įgyvendinta tobulinant ir atnaujinant projektų valdymo procesus:
Parengtas nemetodinio projekto valdymo procesas, kurio pabaigoje numatytas projekto aptarimas. Užbaigus projektą organizuojami periodiniai projektų
aptarimai, kurių metu analizuojami „gerieji“ ir „blogieji“ patirties pavyzdžiai;
Ryšium su struktūriniais bei personalo pokyčiais, LOU generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro
uostų investicinio komiteto sudarymo“ buvo atnaujinta investicinio komiteto sudėtis“ (dėl analogiškų priežasčių, artimiausiu metu ketinama šią sudėtį dar
kartą atnaujinti). Atsižvelgiant į tai, kad LOU orientuojasi į procesinį valdymą, ketinama ir toliau tobulinti būtent projektų valdymo procesus;
LOU Vidaus audito skyrius 2021 m. atliko Projektų valdymo vidaus auditą, po kurio pateikė siūlymus dėl bendrųjų projektų valdymo nuostatų, investicinio ir
projektų komitetų veiklos, projektų poreikio identifikavimo, inicijavimo, planavimo, užbaigimo, naudų stebėsenos procesų tobulinimo.
Įvykdyta
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Eil. Nr.

Priemonė

Įvykdymo
terminas
„Lietuvos 2022-12-31

Atsakingas vykdytojas

1.2.1.47. Susiformavus viešosios geležinkelių infrastruktūros AB
pajėgumų skyrimo veiklos vykdymo praktikai, įvertinti geležinkeliai“
AB „LTG Infra“ tikslingumą parengti vidines
instrukcijas, detalizuojančias pajėgumų skyrimo procesą.
Rezultatai:

Laukiamas rezultatas
Nustatytos aiškios, detalios pajėgumų skyrimo
procedūros.

Nustatytos ir patikslintos aiškios pajėgumų skyrimo procedūros. Paraiškų nagrinėjimo tvarka yra detaliai aprašyta Tinklo nuostatuose, kiekvienam TTT pagal
poreikį yra tikslinama. Siekiant užtikrinti visų Tinklo nuostatuose detalizuotų procedūrų tinkamą vykdymą LTG Infra patvirtino šiuos procesų standartus:
Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skyrimo proceso standartas, patvirtintas 2020-12-21 įsakymu ĮS(LGI)-605; Paskutinės
minutės paraiškos nagrinėjimo proceso standartas, patvirtintas 2020-09-29 įsakymu Nr. ĮS(lGI)-461; Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo
pagal pavėluotai pateiktą paraišką proceso standartas, patvirtintas 2021-01-05 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-1.
Įvykdyta
1.2.1.48. Parengti vidaus teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) VĮ Vidaus vandens kelių 2022-01-17
hidrografinių duomenų skaitmeninės bazės sudarymo ir direkcija
atnaujinimo, vandens telkinių gylių matavimo, locmano
žemėlapių sudarymo organizavimą ir vykdymą.

Skaidrus, aiškus hidrografinių duomenų
skaitmeninės bazės sudarymo ir atnaujinimo,
vandens telkinių gylių matavimo, locmano
žemėlapių sudarymo organizavimo ir
vykdymo procesas.

Rezultatai:
Patvirtintas valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos hidrografinių duomenų skaitmeninės bazės sudarymo ir atnaujinimo, vandens telkinių gylių
matavimo organizavimo ir vykdymo, locmano žemėlapių sudarymo tvarkos aprašas (valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus
2021-07-15 įsakymas Nr. 4S-52 „Dėl valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos hidrografinių duomenų skaitmeninės bazės sudarymo ir atnaujinimo,
vandens telkinių gylių matavimo organizavimo ir vykdymo, locmano žemėlapių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Įvykdyta
1.2.2.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Ūkio subjektų kontrolės reglamentavimo gerinimas
1.2.2.1. Keisti Administracijos nuostatų 13.11 p., suderinant su Lietuvos
transporto
SM įsakymo Nr. 3-136 nuostatomis.
saugos administracija
Rezultatai:
Administracijos nuostatų projektas 2021 m. lapkričio 26 d. pateiktas SM derinimui.

2022-01-17

Tikslus reglamentavimas.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Vykdoma
1.2.2.2. Keisti Administracijos Priežiūros departamento ir šio Lietuvos
transporto
departamento skyrių nuostatus, taip pat šio departamento saugos administracija
darbuotojų pareigybių aprašymus, detalizuojant
geležinkelių transporto / geležinkelio kelių ruožų
triukšmo kontrolės funkciją.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas

2022-01-17

Laukiamas rezultatas

Aiškios funkcijos.

Administracijos Priežiūros departamento ir šio departamento skyrių nuostatų projektai yra parengti. Šios priemonės įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su 1.2.2.1.
priemonės įgyvendinimu - Administracijos nuostatų pakeitimu. Administracijos nuostatų projektas 2021 m. lapkričio 26 d. pateiktas SM derinimui.
Priežiūros departamento darbuotojų pareigybių aprašymų detalizavimas dėl geležinkelių transporto / geležinkelio kelių ruožų triukšmo kontrolės funkcijos
nėra aktualus, kadangi konkrečios funkcijos yra standartizuotos pagal priskirtą sritį ir detalizuojamos padalinio nuostatuose, o pareigybių aprašymuose
nurodoma veiklos sritis ir pareigybes specializacija.
Vykdoma
1.2.2.3. Atnaujinti Administracijos interneto svetainę informacija Lietuvos
transporto
apie Administracijos vykdomą geležinkelių transporto / saugos administracija
geležinkelio kelių ruožų triukšmo kontrolę.
Rezultatai:

2021-07-15

Teisinga informacija, skaidri veikla.

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymo 18 str. 2 d. numatyta „...triukšmo prevencijos veiksmų planai Vyriausybės nustatyta tvarka sudaromi ir
patvirtinami ne rečiau kaip kas penkerius metus.“ Vadovaujantis šia nuostata, Administracijos interneto svetainėje esanti informacija apie triukšmo valdymą,
kuri yra aktuali nuo 2017 m., bus atnaujinta iki 2022 m. balandžio 30 d.
Įvykdyta
1.2.2.4. Įvertinti LTSA funkcijos „kontroliuoja autobusų stočių Lietuvos
transporto
veiklą“ teisinį pagrįstumą ir galimybę siūlyti Susisiekimo saugos administracija
ministerijai perduoti funkcijos vykdymą savivaldai.
Rezultatai:
Detalesnė informacija apie priemonę bus pateikta iki 2022-03-31.

2022-01-17

Aiškus, vieningas, optimizuotas, nuoseklus
procesas ir jo priežiūrą.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Vykdoma
1.2.2.5. Atlikus 1 punkte numatytą įvertinimą, ir nustačius tokią Lietuvos
transporto
galimybę, pasiūlyti SM AS veiklos kontrolės funkciją saugos administracija
perduoti savivaldai.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2022-01-17

Užtikrintas aiškus, vieningas, optimizuotas,
nuoseklus procesas ir jo priežiūrą.

2022-12-31

Aiškus, pakankamas reglamentavimas.

2022-01-17

Aiškus, pakankamas reglamentavimas.

Detalesnė informacija apie priemonę bus pateikta iki 2022-03-31.
Vykdoma
1.2.2.6. Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos
transporto
susisiekimo ministro 2003-12-31 d. įsakymą Nr. 3-734 saugos administracija
„Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“,
papildant AS nuostatus kvalifikaciniais reikalavimais.
Rezultatai:
Priemonės įgyvendinimas numatytas iki nustatyto termino.
Vykdoma
1.2.2.7. Papildyti padalinio, kuris vykdys atsakingos institucijos Lietuvos
transporto
už Reglamento (ES) Nr. 181/2011 nuostatų įgyvendinimą saugos administracija
funkciją, nuostatus.
Rezultatai:

Šios priemonės įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su 1.2.2.1. priemonės įgyvendinimu - Administracijos nuostatų pakeitimu. Administracijos nuostatų projektas
2021 m. lapkričio 26 d. pateiktas SM derinimui.
Vykdoma
1.2.2.8. Patikslinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos
transporto
Susisiekimo ministerijos viršininko 2016-08-02 įsakymą saugos administracija
Nr. 2BE-194, papildant patikrinimo klausimyną
Rezultatai:

2022-01-17

Būtų vykdomi išsamūs AS patikrinimai.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Detalesnė informacija apie priemonę bus pateikta iki 2022-03-31.
Vykdoma
1.2.2.9. Pateikti pasiūlymus dėl Aviacijos įstatymo keitimo:
Lietuvos
transporto
saugos administracija
− 2 str. 33 d. panaikinimo;
− sąvokų leidimams, kuriais suteikiama teisė vykdyti Susisiekimo ministerija
reguliarųjį ir nereguliarųjį oro susisiekimą tarp Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos bei Europos
ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių nustatymo;
− sąvokų „Reguliarusis
oro susisiekimas“ ir
„Nereguliarusis oro susisiekimas“ apibrėžimo;
− papildymo nuostatomis, susijusiomis su finansinėmis
sąlygomis oro susisiekimui vykdyti;
− papildymo nuostatomis, įgyvendinančiomis Civilinio
kodekso ir Licencijavimo pagrindų aprašo reikalavimus.
Rezultatai:

2022-12-31

Aiškus reglamentavimas.

2022-12-31

Aiškus, pakankamas reglamentavimas.

Priemonės įgyvendinimas numatytas iki nustatyto termino.
Vykdoma
1.2.2.10. Pateikti pasiūlymus dėl Oro susisiekimo licencijavimo Lietuvos
transporto
taisyklių keitimo:
saugos administracija
−
konkrečių dokumentų, kuriuos turi pateikti Susisiekimo ministerija
pareiškėjas, nustatymo;
−
papildymo nuostatomis, susijusiomis su atitikties
Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 4 straipsnyje
nustatytiems reikalavimams vertinimu.
−
papildymo
nuostatomis,
susijusiomis
su
finansinėmis sąlygomis oro susisiekimui vykdyti.
Rezultatai:
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Priemonės įgyvendinimas pradėtas. Iki 2022 m. balandžio 15 d. planuojama parengti vieną projektą dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių pakeitimo.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Vykdoma
1.2.2.11. Pateikti pasiūlymus dėl Oro erdvės organizavimo Lietuvos
transporto
taisyklių keitimo:
saugos administracija
−
vartojamų sąvokų leidimams, kuriais suteikiama Susisiekimo ministerija
teisė vykdyti reguliarųjį ir nereguliarųjį oro susisiekimą
tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bei
Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių
suvienodinimo, vadovaujantis Aviacijos įstatymu;
−
sąvokų „Reguliarusis oro susisiekimas“ ir
„Nereguliarusis
oro
susisiekimas“
apibrėžimo
panaikinimo;
−
konkrečių dokumentų ir informacijos, kuriuos turi
pateikti oro vežėjas, siekiantis gauti leidimą vykdyti
reguliarųjį ir nereguliarųjį oro susisiekimą, nustatymo;
−
papildymo nuostatomis dėl LTSA tikrinamų faktų
ir duomenų, gavus oro vežėjo dokumentus, ar nuorodų į
teisės aktus, kuriais vadovaujantis tikrinami faktai ir
duomenys, pateikimo;
−
papildymo nuostata, kad LTSA tikrina ar trečiosios
šalies oro vežėjui išduotas Europos aviacijos agentūros
leidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 452/2014;
−
papildymo
nuostatomis,
įgyvendinančiomis
Civilinio kodekso ir Licencijavimo pagrindų aprašo
reikalavimus.
Rezultatai:
Priemonės įgyvendinimas numatytas iki nustatyto termino.
Vykdoma

2022-12-31

Aiškus reglamentavimas.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.2.2.12. Atlikti vertinimą dėl Finansinio tinkamumo vertinimo Lietuvos
transporto
tvarkos aprašo panaikinimo ir dėl naujo Finansinio saugos administracija
tinkamumo vertinimo tvarkos aprašo parengimo.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas
2022-01-17

Laukiamas rezultatas
Skaidri ir teisėta veikla.

Būtini Aprašo redakcinio pobūdžio pakeitimai dėl nuorodų į CAA ir jos struktūrinius padalinius. Tikslintinos ar keistinos yra Aprašo nuostatos dėl dokumentų
ir informacijos, kuriuos turi pateikti licencijos turėtojas institucijai, kai jis susiduria su finansiniais sunkumais ar jo finansinis tinkamumas įvertintas
nepatenkinamai, kai yra atliekami vežėjo struktūros ar veiklos pobūdžio pakeitimai ir, kai atliekama intensyvi licencijos turėtojo priežiūra pirmaisiais dviem
veiklos pagal licenciją metais arba, kai institucija / komisija nusprendžia kurį laiką vežėjo finansinį tinkamumą stebėti intensyviai. Turi būti apibrėžti
priežiūros/ tikrinimų terminai ir išvadų pateikimo terminai, peržiūrėti finansinio tinkamumo vertinimo kriterijai. Reikia rizikos, susijusios su keleivių teisių
užtikrinimu, valdymo priemonių dalį Apraše tinkamiau susieti su vežėjo finansinio tinkamumo vertinimu.
(Susisiekimo ministerijai pateiktas vertinimas dėl Finansinio tinkamumo vertinimo tvarkos aprašo panaikinimo ir dėl naujo Finansinio tinkamumo vertinimo
tvarkos aprašo parengimo. (2021 m. lapkričio 15 d. LTSA raštas Nr. 15B-9300).)
Įvykdyta
1.2.2.13. Parengti
ir
Susisiekimo
ministerijai
pateikti Lietuvos
transporto
argumentuotą pagrindimą dėl komisijos poreikio. saugos administracija
Atsižvelgiant į pagrindimą, priimti sprendimą dėl
komisijos poreikio:
Rezultatai:

2022-01-17

Panaikinti
neatitikimai,
reglamentavimas.

aiškus

SM pateiktas argumentuotas pagrindimas dėl komisijos poreikio. (2021 m. lapkričio 9 d. LTSA raštas Nr. 15B-9189).
Įvykdyta
1.2.2.14. Priėmus sprendimą, kad licencijos vykdyti oro Lietuvos
transporto
susisiekimą išdavimo procese komisija reikalinga, saugos administracija
inicijuoti Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių keitimą
dėl papildymo nuostatomis, susijusiomis su komisija ir
jos darbo organizavimu.
Rezultatai:

2022-01-17

Skaidri ir teisėta veikla.

Priemonės įgyvendinimas pradėtas. Iki 2022 m. balandžio 15 d. planuojama parengti vieną projektą dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių pakeitimo.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Vykdoma
1.2.2.15. Priėmus sprendimą, kad licencijos vykdyti oro Lietuvos
transporto
susisiekimą išdavimo procese komisija nereikalinga, saugos administracija
panaikinti įsakymą dėl komisijos sudarymo ir Komisijos
darbo reglamento patvirtinimo.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas

2022-01-17

Laukiamas rezultatas

Skaidri ir teisėta veikla.

SM pateiktas argumentuotas pagrindimas dėl komisijos poreikio. (2021 m. lapkričio 9 d. LTSA raštas Nr. 15B-9189).
Neaktualu
1.2.2.16. Įvertinus pakeistą teisinį reglamentavimą, nedelsiant Lietuvos
transporto
inicijuoti Rinkliavos dydžių sąrašo keitimą dėl rinkliavų saugos administracija
perskaičiavimo.
Rezultatai:

2022-12-31

Skaidri ir teisėta veikla.

2022-12-31

Panaikinti
neatitikimai,
reglamentavimas.

Priemonės įgyvendinimas numatytas iki nustatyto termino.
Vykdoma
1.2.2.17. Keisti Įsakymą dėl oro erdvės organizavimo taisyklių Lietuvos
transporto
įgyvendinimo dėl vartojamų sąvokų leidimams, kuriais saugos administracija
suteikiama teisė vykdyti reguliarųjį ir nereguliarųjį oro
susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių
valstybių suvienodinimo, vadovaujantis Aviacijos
įstatymu.
Rezultatai:
Priemonės įgyvendinimas numatytas iki nustatyto termino.
Vykdoma

aiškus
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.2.2.18. Įvertinti poreikį ir būtinybę keisti LTSA padalinių Lietuvos
transporto
nuostatus dėl licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo saugos administracija
ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros
funkcijų perdavimo atskiriems LTSA padaliniams.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas
2022-12-31

Atskirtos funkcijos.

2021-07-15

Teisinga informacija, skaidri veikla.

Laukiamas rezultatas

Priemonės įgyvendinimas numatytas iki nustatyto termino.
Vykdoma
1.2.2.19. Patikslinti informaciją LTSA interneto svetainėje.

Lietuvos
transporto
saugos administracija

Rezultatai:
Administracijos svetainėje užtikrinamas savalaikis informacijos atnaujinimas apie išduotas, sustabdytas, panaikintas ar patikslintas licencijas vykdyti oro
susisiekimą (Licencija oro susisiekimui vykdyti | Lietuvos transporto saugos administracija (lrv.lt) ).
Įvykdyta
1.2.2.20. Nustatyti vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams Lietuvos
transporto
taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų saugos administracija
kompensavimo (atlyginimo), taip pat atnaujinti vežėjų
išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams taikytų
važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais
lengvatų kompensavimo (atlyginimo) LTSA vidines
procedūras.
Rezultatai:

2021-07-15

Nustatytos vežėjų išlaidų (negautų pajamų)
kompensavimo (atlyginimo) LTSA vidinės
procedūros atsižvelgiant į Aprašo naujoje
redakcijoje nustatytus naujus procedūrų
atlikimo terminus.

2021 m. rugpjūčio 13 d. įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 12 d. LTSA direktoriaus įsakymas Nr. 2BE-215 „Dėl Vežėjų pateiktų ataskaitų dėl vežėjų išlaidų (negautų
pajamų) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo),
tikrinimo ir vertinimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Įvykdyta
2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema
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Įvykdymo
terminas

2.1.
UŽDAVINYS. Ugdyti skaidrumo kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką
2.1.1.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Sudaryti mokymų programas, skatinti bendradarbiavimą ir atvirumą
2.1.1.1. Organizuoti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio Susisiekimo
2022-01-17
švietimo mokymus darbuotojams ir kitus informavimo ministerijos Teisės ir
būdus (toliau – mokymus), didesnį mokymų skaičių personalo
skyrius,
skiriant darbuotojams, atsakingiems už korupcijos įstaigos
prie
prevenciją, viešuosius pirkimus ir ūkio subjektų ministerijos, valstybės
priežiūrą.
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:

Laukiamas rezultatas

Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir
aplinką, reikalinga teikti aktualią informaciją
darbuotojams.
Susisiekimo
ministerijai
pateikiama informaciją apie suorganizuotų
mokymų kiekį įvairiomis aktualiomis
korupcijos prevencijos temomis, kartu
pateikiant informaciją apie dalyvavusių
darbuotojų mokymuose procentą.

Susisiekimo ministerija:
Buvo suorganizuoti korupcijos prevencijos tema šie mokymai:
• Mokymai apie lobistinės veiklos deklaravimą vadovams (Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau - VTEK));
• Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika (STT);
• LTSA patirtis taikant nulinę toleranciją dovanoms (LTSA);
• „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“ (STT);
• Konsultacijos vadovams vaišingumo dovanų klausimais (VTEK);
• „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“ (STT);
Išvardytuose online mokymuose galėjo dalyvauti visi norintys SM darbuotojai.
VĮ Lietuvos oro uostai:
LOU darbuotojai 2021 m. dalyvavo šių temų mokymuose:
• Korupcijos prevencija LOU – dalyvavo 87 darbuotojai (apie 35 proc. darbuotojų, turinčių kompiuterizuotas darbo vietas);
• Įvadiniuose mokymuose apie korupcijos prevenciją dalyvavo – 28 darbuotojai (apie 11 proc. darbuotojų, turinčių kompiuterizuotas darbo vietas);
• STT mokymų platformoje mokymus tema Interesų konfliktai išklausė – 63 darbuotojai (apie 25 proc. darbuotojų, turinčių kompiuterizuotas darbo
vietas);
• Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir įgyvendinimą atsakingi asmenys taip pat nuolat dalyvauja SM, STT, Skaidrumo akademijos, Generalinės
prokuratūros, Transparency International ir kt. mokymuose, seminaruose įvairiomis korupcijai atsparios aplinkos kūrimo temomis;
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Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Periodiškai informacija taip pat pateikiama intranete, pasitarimų metu, procesų saugykloje.
1.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:
•
•
•
•
•

„Lobistinė veikla: jos atpažinimas, reglamentavimas, galimos problemos ir jų sprendimo būdai“. 2021-03-26 mokymus vedė Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė (43 vadovaujantys darbuotojai).
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“. Mokymus 2021-06-22 vedė LR STT Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnioji
specialistė Aira Gecevičiūtė (121 darbuotojas).
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas. Dovanų politika.“ Mokymus 2021-10-14 vedė LR STT
Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daina Paštuolienė (128 darbuotojai)
„Korupcijos prevencijos mokymai“. Mokymus vedė dr. Andrejus Novikovas (2 už korupcijos prevenciją atsakingi darbuotojai).
Darbuotojai skatinami naudotis naująja Lietuvos Respublikos STT mokymų platforma.

AB „Detonas“:
•
•
•
•

2021 m. kovo – liepos mėn. vykdo darbuotojų supažindinimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių,
įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politika, dovanų politika, darbuotojų elgesio kodeksu, veiklos partnerių elgesio kodeksu. Dalyvavo 87, 8
proc.;
2021 m. rugsėjo 21 d. atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją dalyvavo STT e. mokymo platformos pristatymo renginyje;
Vykdant 2021 m. lapkričio 26 d. AB „ Detonas“ direktoriaus įsakymą „ Dėl korupcijos prevencijos mokymų“ Nr. V1-49 dalis darbuotojų baigė
mokymus STT e. mokymo platformoje tema „ Korupcijos samprata“. Dalyvavo 34,7 proc. darbuotojų;
2021 m. gruodžio 21 d. viešųjų pirkimų komisijai pravesti mokymai tema „ Skaidrūs viešieji pirkimai“. Dalyvavo 100 proc. komisijos narių. (2022 –
01 – 14, Nr. S1 – 009 – (6), Avilys: Reg. Nr. 1-550))

AB Kelių priežiūra:
•
•

2021 m. suorganizuota/dalyvauta 15 mokymų, kuriuose bendras dalyvavusiųjų skaičius – 2518.
Atsakingi už korupcijos prevenciją kvalifikaciją kėlė 11 mokymų/seminarų/konferencijų

VšĮ „Plačiajuostis internetas“:
Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga) už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas:
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
• 2021 m. vasario 19 d. dalyvavo mokymuose, kurių tema „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 2021 m. „Susitvarkyti“ specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas laiko lieka vis mažiau“,
• 2021 m. kovo 23 d. dalyvavo renginyje „Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma?",
• 2021 m. birželio 18 d. dalyvavo mokymuose tema „Korupcijos prevencijos mokymai (nuotoliniai mokymai)“,
• 2021 m. lapkričio 11 d. dalyvavo mokymuose, kurių tema „Viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnų mokymai“.
• 2021 m. gruodžio 14 d. už korupcijos prevencijos įgyvendinimą atsakingas darbuotojas kartu su Įstaigos vyriausiuoju specialistu, atsakingu už viešųjų
pirkimų vykdymą, dalyvavo mokymuose, skirtuose viešųjų pirkimų vykdymo naujovių 2021-2022 m. apžvalgai bei žaliųjų pirkimų reglamentavimo
pokyčių analizei. Aukščiau nurodytų mokymų metu, darbuotojai praplėtė žinias, susijusias su tinkamu korupcijos prevencijos įgyvendinimu bei
konkrečių prevencinių priemonių taikymu.
Įstaigoje dirbantiems darbuotojams už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas 2021 m. surengė 2 mokymus, kurių metu išnagrinėti klausimai, susiję su
korupcijos prevencijos įgyvendinimu bei šios srities tobulinimu. Šiuose mokymuose dalyvavo ~ 90 % Įstaigoje dirbančių darbuotojų.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

AB „VIAMATIKA“:
•
•
•
•
•

2021 m. kovo 16 d. bendrovėje buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema ,,Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai
nusikaltimai ir atsakomybė“, kuriuos vedė STT Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aira Gecevičiūtė. Mokymai buvo skirti visiems
įmonės darbuotojams, sudalyvavo – 98%.
2021 m. kovo 25 d. bendrovės direktoriui bei skyrių vadovams ir juos pavaduojantiems asmenims buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema
,,Viešųjų ir privačių interesų derinimas“, kuriuos vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Prevencijos skyriaus vedėja Virginija Aleksejūnė.
Dalyvavimas – 100%.
2021 m. spalio 13 d. bendrovėje buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika.
Pranešėjų apsauga“, kuriuos vedė STT Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė. Mokymai buvo skirti visiems įmonės
darbuotojams, sudalyvavo – 90%.
Bendrovės už korupcijos prevenciją atsakingas specialistas vedė vidinius mokymus laboratorijos darbuotojams, pristatydamas galimas korupcinio
pobūdžio situacijas, kuriose darbuotojai gali atsidurti ir mokydamas, kaip tokiose situacijoje reikėtų elgtis.
Bendrovės už korupcijos prevenciją paskirtas atsakingas specialistas aktyviai dalyvavo Skaidrumo akademijos renginiuose, STT renginiuose, SM
organizuojamuose susiekimo sektoriaus įmonių susitikimuose dėl korupcijos prevencijos klausimų.

AB „Smiltynės perkėla“:
•

2021-06-09 už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas – teisininkas dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuotame
renginyje „Pranešėjų apsauga versle: prievolė, kuri naudinga. Tyrimo rezultatai ir vertingos patirtys“;
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2021-06-21 už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas – teisininkas dalyvavo „Skaidrumo akademija" organizuojamame nuotoliniame
renginyje „EBPO: kaip kurti antikorupcinę aplinką valstybės valdomose įmonėse?";
2021-10-19 AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vedamuose nuotoliniuose mokymuose
„Pranešėjų apsauga Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai aspektai.“ Dalyvavo 46 darbuotojai (49 proc. visų darbuotojų).
2021-10-11 už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas – teisininkas dalyvavo UAB „Mokesčių srautas“ organizuotame seminare „Korupcijos
prevencijos sistema: pagrindinės priemonės ir jų taikymas“;
2021-11-18 už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas – teisininkas dalyvavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuojamame
„Verslo skaidrumo forume“.

Eil. Nr.
•
•
•
•

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

AB Lietuvos paštas:
Visiems darbuotojams organizuoti vidiniai mokymai:
• 2021-04-19 – 2021-06-16 Antikorupcinio sąmoningumo ugdymo mokymų programoje sudalyvavo 2755 darbuotojai.
Tiksliniai vidiniai mokymai organizuoti:
• 2021-02-04 ir 2021-02-14 Sutarčių valdymo mokymai, sudalyvavo apie 70 darbuotojų.
• 2021-06-11 Techninių specifikacijų rengimas, sudalyvavo apie 40 darbuotojų.
• 2021-11-30 Pirkimų įstatymo pasikeitimai, sudalyvavo apie 70 dalyvių.
• 2021-12-02 Darnieji pirkimai, sudalyvavo apie 70 darbuotojų.
• 2021-11-19 Dovanų teikimo ir priėmimo mokymai, sudalyvavo 25 Bendrovės vadovai ir darbuotojai, kurių darbo funkcijos, susijusios su viešųjų
pirkimų organizavimu ir turto valdymo.
Tiksliniai išoriniai mokymai:
• 2021-01-14 ir 2021-01-27 „Viešieji pirkimai: kokių pokyčių laukti“, dalyvavo 1 darbuotojas.
• 2021-02-18 Pranešėjų apsauga Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai aspektai, dalyvavo 7 darbuotojai.
• 2021-02-25 B2B pirkimų konferencija 2021, dalyvavo 7 darbuotojai.
• 2021-04-23 Viešųjų ir privačių interesų derinimas, dalyvavo 2 darbuotojai.
• 2021-09-27 Kaip atpažinti ir valdyti interesų konfliktus viešuosiuose pirkimuose?, dalyvavo 3 darbuotojai.
• 2021-11-12 Derybos su tiekėjais, dalyvavo 1 darbuotojas.
Taip pat kvalifikacija kelta dalyvaujant Susikeikimo ministerijos, „Skaidrumo akademijos“, Viešųjų pirkimų tarnybos ir kitų organizacijų gerosios praktikos
dalijimosi renginiuose.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos:
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terminas

Laukiamas rezultatas

2021-01-21 VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojams organizuoti mokymai "Privačių interesų deklaravimas" (VTEK). Dalyvavo 22,2 proc. darbuotojų.
2021-04-21 visiems VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojams organizuota antikorupcinio švietimo paskaita "Korupcijos samprata ir
pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė" (STT) Dalyvavo - 78,6 proc. darbuotojų.

Lietuvos transporto saugos administracija:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2021 m. sausio 12, 18, 19 d. VTD organizuojami mokymai Vilniuje „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo,
ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“. Dėl riboto dalyvių skaičiaus dalyvavo
– 5 LTSA tarnautojai.
2021 m. kovo 15 d. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – TRVS) organizuojami mokymai „Lobistinė veikla“. Dalyvavo – 53 Administracijos
darbuotojai.
2021 m. kovo 18 d. mokymai „Vidaus audito vaidmuo sukčiavimo ir korupcijos rizikos valdyme“. Dėl riboto dalyvių skaičiaus dalyvavo – 2
Administracijos tarnautojai.
2021 m. kovo 22 d. STT diskusija „Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma?“. Dėl riboto dalyvių skaičiaus dalyvavo – 2 Administracijos
tarnautojai.
2021 m. balandžio 23 d. TRVS organizuoti nuotoliniai mokymai „Tiekėjų (kontrahentų) patikra ir jų rizikingumo vertinimas“ su Lietuvos pašto Saugos
ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupės eksperte Asta Vaičiūniene. Dalyvavo – 35 Administracijos darbuotojai.
2021 m. gegužės 4 d. TRVS patarėjos Lauros Baltulienės dalyvavimas Skaidrumo akademijos diskusijoje „Viešieji ir privatūs interesai – kaip juos
valdyti?“ ir gerosios LTSA praktikos pristatymas.
2021 m. liepos 23, 27 d. VTD nuotoliniai mokymai „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos
lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“. Dalyvavo – 17 Administracijos darbuotojai.
2021 m. rugpjūčio 3 d. VTD nuotoliniai mokymai „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos
lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“.
2021 m. rugpjūčio 16 d. TRVS organizuojami vidiniai mokymai „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“, su STT atstove A.
Gecevičiūte, skirti Administracijos darbuotojams, įstaigoje dirbantiems iki 1 metų. Dalyvavo – 11 Administracijos darbuotojai.
2021 m. rugsėjo 29 d. MB „Mokymų klubas“ organizuojami mokymai „Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje“. Dalyvavo – 2 Administracijos
darbuotojai.
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2021 m. spalio 27-28 d. mokymai „Vidaus kontrolės vertinimas ir vidaus audito planavimas bei atlikimas“. Dalyvavo – 1 Administracijos
darbuotojas.
Parengtas interaktyvus „Skaidrumo testas“, kuriame sudalyvavo 100 proc. Administracijos darbuotojų.

Eil. Nr.
•
•

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Per 2021 m. apmokyta - 58 proc. Administracijos darbuotojų.
VĮ „Oro navigacija“:
•
•

•
•

2021 m. Įmonėje buvo organizuoti antikorupciniai mokymai naujai priimtiems darbuotojams, juose dalyvavo 17 darbuotojų (5,9 proc. visų Įmonės
darbuotojų) ir periodiniai antikorupciniai mokymai, kuriuose dalyvavo 238 darbuotojai (83,5 proc. visų Įmonės darbuotojų).
Įmonės darbuotojai kėlė kvalifikaciją korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, rizikų valdymo ir kitose srityse Lietuvoje vykdomuose mokymuose,
konferencijose, seminaruose. 2021 m. Įmonės darbuotojai dalyvavo šiuose mokymuose:
o MB „Mokymų klubas“ organizuota konferencija nuotoliniu būdu „Viešųjų pirkimų konferencija: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija
2021-2022 m.“
o MB „Mokesčių srautas“ organizuotas seminaras (4 ak. val.) nuotoliniu būdu „Viešųjų pirkimų reformos aktualijos“).
o MB „Apertumas“ organizuotas praktinis seminaras (6 ak. val.) nuotoliniu būdu „Viešųjų pirkimų reglamentavimo pakeitimai nuo 2022: ką
reikia žinoti?“.
o UAB „Confinn“ nuotoliniu būdu organizuota konferencijoje „Viešieji pirkimai 2021“.
Įmonės darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją Įmonėje, dalyvavo STT organizuotose susitikimuose, skirtuose pasidalinti gerąja praktika ir
patirtimi, kuriant korupcijai atsparią aplinką.
Nuolatos dalyvaujama „Skaidrumo akademija“ organizuojamuose renginiuose.

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija:
• Vidiniai mokymai viešųjų ir privačių interesų derinimo, rizikų valdymo, bendromis korupcijos prevencijos temomis.
• Išorės mokymai tema „Kaip elgtis susidūrus su korupcija? Pranešimai apie korupcines veikas ir pranešėjų apsauga“.
Dalyvavo 36 darbuotojai (44 proc. visų darbuotojų).
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra:
Per nuotolinį susitikimą įstaigos darbuotojams buvo pakartota įstaigoje taikoma viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka, aptarti dovanų politikos
aspektai, korupcijos prevencijos politikos principai. Susitikime dalyvavo apie 70 proc. įstaigos darbuotojų.
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AB Lietuvos radijo ir televizijos centras:
Darbuotojams sudaroma galimybė jiems patogiu būdu prisijungti prie STT e-mokymų platformos ir atlikti privalomus mokymus bei pasirinkti papildomas
temas, esančias online platformoje. Žinutė siunčiama visiems darbuotojams per organizacijos intranetą:
E. mokymų platformoje pasirinkite šias privalomas mokymų temas: Korupcijos samprata, Interesų konfliktai, Dovanų politika, Pranešėjų apsauga. Kitas
antikorupcinio švietimo temas galite rinktis pagal užimamas pareigas ar poreikį. Keletą antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitų galite rasti čia:
Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos | STT.
Deja STT platforma neturi funkcionalumo įvertinti dalyvavusių skaičiaus, bet iš darbuotojų reakcijos matėsi didelis aktyvumas, ypatingai tie, kurie savo
veiklos srityse gali susidurti su korupcijos apraiškomis (pirkimuose dalyvaujantys ir vadovai).
Papildomai, su Skaidrumo akademijos svečiu buvo Antikorupcijos vadybos sistemos mokymai su atvira diskusija aukščiausio lygio vadovams.
AB „Lietuvos geležinkeliai“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Generalinės prokuratūros apie Pranešėjų apsaugos kanalą, teisinį reglamentavimą ir įgyvendinimą (1 koordinuojantiems šį procesą+ kitų saugos
rūšių darbuotojams ir 2 - visiems darbuotojams).
3 Korupcijos apraiškos. Viešų ir privačių interesų valdymas; Korupcijos rizikos pirkimuose. STT e. mokymų platformos pristatymas. STT mokymai.
Visiems darbuotojams
1 Juridinių asmenų rizikingumo vertinimas ( I Saugos akademija) – padalinių darbuotojams, vertinantiems rizikingumą, sudarantiems sutartis ir kt.
2 Dovanų teikimo, gavimo, atsisakymo reglamentavimas, praktiniai pavyzdžiai (I ir III Saugos akademijos)
1 Antikorupcinė vadybos sistema. Viešųjų ir privačių interesų valdymas. Nusišalinimas (II Saugos akademija). Visiems
1 Lobizmas ir jo ypatumai (VTEK) visiems darbuotojams.
1 Kandidatų patikimumo patikra (STT Skaidrumo akademija) - personalui, koordinuojantiems korupcijos prevenciją.
1 Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose (STT Skaidrumo akademija) – pirkimų padalinių, tiekimo grandinės valdymo darbuotojams,
koordinuojantiems korupcijos prevenciją.
E. mokymai (korupcijos prevencija) – visiems (jie vyksta nuolat, skaičiavome kaip vienus mokymus, bet jie skaitlingiausi).

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos:
Mokymai buvo organizuoti visiems direkcijos darbuotojams 2021-12-10. Mokymų tema „Korupcija ir viešieji pirkimai“. 4 ak. val., dalyvavo 100 proc.
darbuotojų.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
2.1.1.2. Organizuoti Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo Susisiekimo
ministro valdymo srities įstaigų, įmonių ir bendrovių ministerijos
susitikimus dėl korupcijos prevencijos.
Komunikacijos skyrius

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2021-07-30
2021-10-30

Kiekvieną ketvirtį būtų suorganizuotas
vadovybės lygmens susitikimai su susisiekimo
ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių ir
bendrovių vadovais ir asmenimis, atsakingais
už korupciją prevenciją.

Rezultatai:
2021 liepos 28 d. buvo suorganizuotas vadovybės lygmens susitikimas su susisiekimo ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių ir bendrovių vadovais ir
asmenimis, atsakingais už korupciją prevenciją. Buvo aptarti svarbiausi korupcijos prevencijos klausimai ir su teisės aktų pakeitimais susijusi pokyčiai.
Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:
• Naujos redakcijos XIV-471 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas (e-tar.lt) (įsigalioja 2022-01-01) ir
pasiruošimas jo įgyvendinimui.
• Korupcijos prevencijos veikla | Susisiekimo ministerija (lrv.lt)
• Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo nr. 3-466 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir
susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo.
• Kiti klausimai.
Spalio mėn. buvo nuspręsta susitikimo nerengti.
Įvykdyta
2.1.1.3. Suorganizuota apvaliojo stalo diskusija skirta įstaigų prie Susisiekimo
ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių ministerijos
bendrovių atstovams.
Komunikacijos skyrius
Rezultatai:

2021-12-01

Kartą metuose suorganizuota susisiekimo
sektoriaus apvaliojo stalo diskusija.

2021 m. lapkričio 24 d. 14.00 val. buvo organizuotas nuotolinis apvaliojo stalo diskusijos renginys.
Visų pavaldžių organizacijų atstovai trumpai pristatė ką nuveikėte 2021 metais, su kokiomis problemomis ar iššūkiais susidūrė ir kaip sekėsi juos spręsti.
Įvykdyta
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Priemonė

Eil. Nr.
2.1.1.4.

Vykdyti darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausą.

Atsakingas vykdytojas
Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos, valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės

Įvykdymo
terminas
2021-10-01

Laukiamas rezultatas
Nustatytas korupcijos tolerancijos indeksas.

Rezultatai:
Susisiekimo ministerija:
2021 m. Susisiekimo ministro valdymo srities įstaigose, įmonėse ir bendrovėse darbuotojams buvo pateiktas klausimynas, skirtas darbuotojų tolerancijai
nustatyti. Apklausoje sudalyvavo 3805 darbuotojai. Atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į STT rengtą klausimyną dėl korupcijos indekso, buvo naudojamas
naujas klausimynas, dėl ko rezultatus nepilnai negalima palyginti su praėjusių metų rezultatais. Į klausimą „Kaip manote, ar įstaigoje, kurioje dirbate,
toleruojama korupcija? „ 100 proc. atsakiusių darbuotojų nurodė, kad SM yra netoleruojama korupcija.
Palyginamas:
Eil.
Nr.
1.

2.

Klausimas

2016 m.

Ar yra buvę situacijų, kuomet Jums vykdant pavestas 23 proc.
funkcijas buvo siūloma atsidėkoti ar bandoma kitaip
paveikti?
Ar praneštumėte savo tiesioginiam vadovui, vadovybei 79,4
ar kitam kompetentingam subjektui, jeigu Jums siūlytų praneštų
atlygį, dovaną?

2018 m.
7 proc.

2019 m.
6 proc.

2020 m.
5 proc.

proc. 85
proc. 92
proc. 93 proc.
praneštų
praneštų

2021,.
3 proc.

Ar
informuotumėte
aukštesnio
lygmens vadovą,
jeigu
Jūsų
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
tiesioginio vadovo
sprendimas
ar
pavedimas
prieštarautų teisės
aktams?
91 proc.

Išanalizuoti ir apibendrinti apklausos dėl korupcijos tolerancijos rezultatai pateikiami 2021-11-23 pažymoje Nr. 6-3298 „ Dėl susisiekimo ministerijos
atsparumo korupcijai lygio nustatymo anketos, skirtos nustatyti darbuotojų toleranciją korupcijai susisiekimo sektoriuje, rezultatų“.
VĮ Lietuvos oro uostai:
Darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa paskutinį kartą atlikta 2021 m. rugsėjo-spalio mėnesį (rezultatai SM pateikti 2021 m. spalio 18 d. raštu Nr. 4R702). 99 proc. LOU į klausimą atsakiusių darbuotojų nurodė, kad Įmonėje yra netoleruojama korupcija. Ankstesniais metais, tai buvo nurodę 97 proc.
apklaustųjų, taigi, netolerancija korupcijai išaugo.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:
2021-09-16 raštas Nr. UD-1.6.28E-1807
Nustatytas tolerancijos korupcijai indeksas – 5,7 %
AB Kelių priežiūra:
Rezultatai ir analizė 2021-10-19 raštu SD-1574 (1.16.E) pateikta SM.
AB „ VIAMATIKA“
2021-09-29 nustatytas korupcijos tolerancijos indeksas, kuris bendrovėje yra 0%.
AB „Detonas“:
2021-09-29 nustatytas korupcijos toleravimo indeksas 15,8
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“:
2021-10-14 raštu Nr. 2R(01.11)-21/320 SM informuota apie AB „Smiltynės perkėla“ atliktą darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą, pateikti apklausos
rezultatai ir užpildyta analizės forma.
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
Darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausoje dalyvavo 151 darbuotojas (60 proc.), 98 proc. apklaustųjų mano, kad mūsų įmonėje korupcija nėra toleruojama.
Korupcijos tolerancijos indeksas 2 proc. ((2021 m. spalio 14 d. raštas Nr. 2-17196).
Lietuvos transporto saugos administracija:
SM pateiktos išvados ir rezultatai, gauti darbuotojams užpildžius tolerancijos korupcijai nustatyti klausimyną (2021 m. rugsėjo 27 d. LTSA raštas Nr. 15B8039).
Pasienio kontrolės punktų direkcija:
Atlikus darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausą nustatyta nulinė korupcijos tolerancija.( 2021m. spalio 14 d., raštas Nr. 2-284)
VĮ „Oro navigacija“:
Nustatytas korupcijos tolerancijos indeksas 8.54 %
2021-10-04 raštu Nr. 2-744 SM informuota apie VĮ „Oro navigacija“ atliktą darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą, pateikti apklausos rezultatai ir
užpildyta analizės forma.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija:
Įvykdyta darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa ( 2021m. spalio 20 d., raštas Nr. 2S-355)
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra:
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Įstaigoje buvo atlikta darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa (apklausoje buvo pakviesti dalyvauti visi darbuotojams, atsakymus pateikė apie 60 proc.
darbuotojų) ir jos analizė. Darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausos analizės duomenys 2021-10-01 raštu Nr.10-1202 buvo pateikti SM.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras:
Nustatytas korupcijos tolerancijos indeksas 2 %.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“:
2021-10-08 raštu Nr. R-769 SM informuota apie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atliktą darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą, pateikti apklausos
rezultatai ir užpildyta analizės forma.
AB Lietuvos paštas:
2021-10-13 raštu Nr. 3-2021-04588 SM informuota apie Akcinėje bendrovėje Lietuvos paštas atliktą darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą, pateikti
apklausos rezultatai ir užpildyta analizės forma.
AB „Lietuvos geležinkeliai“:
2021-10-14 raštu Nr. SD(LG)-2362 SM informuota apie Akcinėje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ atliktą darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą,
pateikti apklausos rezultatai ir užpildyta analizės forma.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“:
2021-10-13 raštu Nr. S-82 SM informuota VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ atliktą darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausą, pateikti apklausos
rezultatai ir užpildyta analizės forma.
Įvykdyta
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Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo Susisiekimo
stebėseną, viešinti informaciją apie nusišalinimus.
ministerijos Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos, valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės
Rezultatai:

2022-01-15

Įgyvendintas viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo administravimą.

Eil. Nr.

Priemonė

2.1.1.5.

Susisiekimo ministerija:
Suvestinė už 2021 m. viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėseną pateikta kancleriui el. paštu, 2021 m. priimti visi (4) nusišalinimai 2021-03-09 Nr. 6755 Tomas Pilukas; 2021-04-01 Nr. 2-1363 Marius Gelžinis; 2021-10-26 Nr. 3P-56 Remigijus Šeris; 2021-11-15 Nr. 3P-64 Remigijus Šeris
VĮ Lietuvos oro uostai:
LOU Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė periodiškai atlieka viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną.
Įmonės tinklapyje taip pat viešinama informacija pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 4 d.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:
Per 2021 metus Uosto direkcijoje privačių interesų deklaracijas pateikė 150 darbuotojų (100 %), turintys prievolę deklaruoti privačius interesus. Šiuo metu
yra galiojantys 2 nusišalinimai, tarp kurių nėra viešintinų.
AB „Detonas“:
Nusišalinimų ir nušalinimų AB „Detonas“ derinant viešuosius ir privačius interesus nebuvo. ( 2022-01-14 Nr. S1-011-(6))
AB „Kelių priežiūra“:
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2021 m. PINREG sistemoje iš viso pateiktos 266 deklaracijos.
2021 m. Bendrovės vadovo nusišalinimų/nušalinimų nebuvo
„Plačiajuostis internetas“ :
2021 m. Įstaigos darbuotojai, kuriems taikoma pareiga deklaruoti privačius interesus, teisės aktų nustatyta tvarka pildė, tikslino bei teikė privačių interesų
deklaracijas.
2021 m. Įstaigoje nusišalinimų fiksuota nebuvo.
AB „VIAMATIKA“:
Bendrovėje už viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną atsakingas specialistas nuolat stebėjo ir tikrino viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, interesus
turintiems deklaruoti asmenims periodiškai (kas 3 mėn.) elektroniniu paštu siuntė priminimus apie deklaracijų atnaujinimą (esant poreikiui).
2021 m. nusišalinimo atvejų bendrovėje nebuvo.
AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“:
2021 metais nusišalinimo ar nušalinimo neįvyko. Bendrovėje vykdomas interesų deklaravimas per PINREG sistemą, interesų derinimo kontrolė ir prižiūra.
2021 m. birželio mėn. bendrovėje atnaujintas viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas bei pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas; atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, PINREG sistemoje
sudarytas deklaracijas pateikusių darbuotojų sąrašas, 2021-12-31 pareigą deklaruoti privačius interesus turintiems darbuotojams išsiųsta atmintinė dėl privačių
interesų deklaravimo PINREG sistemoje.
AB Lietuvos paštas:
Viešųjų ir privačių interesų derinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (2021-07-02 įsakymas Nr. T-2021-00022).
Patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (2020-01-15 įsakymas Nr. 1-2020-00042).
Patvirtintas papildomas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (2021-06-15 įsakymas Nr. 1-2021-00329).
Darbuotojai, deklaruojantys privačius interesus, informuoti apie būtinybę pateikti privačių interesų deklaraciją į naują Privačių interesų deklaravimo sistemą
PINREG. Buvo parengtos 2 instrukcija dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo per PINREG sistemą.
Informacija apie generalinio direktoriaus pateiktus nusišalinimus viešinama Bendrovės svetainėje Korupcijos prevencijos Vieši ir privatūs interesai skiltyje
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija:
Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo administravimas VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vykdomas nuolat, pagal poreikį.
Lietuvos transporto saugos administracija:
Administracijos Elgesio kodekso 1 priede patvirtintas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (2BE-234 Dėl
Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių paga... (e-tar.lt) ). Administracijoje yra paskirti asmenys, atsakingi už
viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėseną. Administracijoje yra sukurtas įrankis užtikrinantis savalaikį privačių interesų deklaracijų pateikimą, duomenų
atnaujinimą, priežiūrą ir kontrolę.
2021 m. buvo gauti 3 (trys) pranešimai apie nusišalinimą. Visais atvejais įvertinus pranešimuose nurodytas aplinkybes, priežastis, sąlygas darbuotojai nebuvo
nušalinti neįžvelgus realaus interesų konflikto atsiradimo pagrindo.
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos:
Nuolat vykdoma viešųjų ir privačiųjų interesų stebėsena. Nusišalinimų 2021 m. nebuvo.
VĮ „Oro navigacija“:
2021 m. spalio 1 d. Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-297 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarko
aprašo patvirtinimo“, atnaujintas Įmonės viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas.
Įgyvendinta 100 %.
Užregistruotų nusišalinimų ir nušalinimų nebuvo.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija:
Vykdoma viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėsena, nusišalinimų 2021 m. nebuvo.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra:
Įstaigoje vykdomas viešų ir privačių interesų derinimo stebėsena. 2021 m. sausio 11 d. TKA direktoriaus įsakymu Nr. 2-5 patvirtintas viešųjų ir privačių
interesų derinimo TKA tvarkos aprašas ir TKA pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. 2021-12-30 TKA
direktoriaus įsakymu Nr.2-151 šis sąrašas atnaujintas. Su minėtais įsakymais supažindinti visi darbuotojai. Apie pareigą deklaruoti viešus ir privačius
interesus, naujas aplinkybes, darbuotojams primenama susitikimų metu.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“:
Įgyvendintas viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo administravimas.
AB „Lietuvos geležinkeliai“:
Vykdoma viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėsena, buvo 9 nusišalinimai 2021 m.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras:
Užregistruotų nusišalinimų dėl interesų konfliktų situacijų skaičius, 5 vnt.
Informacija išviešinta.
Įvykdyta
2.1.1.6. Organizuoti mokymus darbuotojams juos supažindinant VĮ „Lietuvos oro uostai“
su patvirtintais dovanų apskaitos bei veiksmų, gavus
neteisėtą atlygį procesais.

2021-07-15

Tinkama dovanų gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas bei reprezentacinių
dovanų apskaita ir aiškus veiksmų, gavus
neteisėtą atlygį procesas.

Rezultatai:
LOU generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1R-142 “Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų dovanų apskaitos valdymo ir veiksmų
gavus neteisėtą atlygį procesų patvirtinimo” buvo patvirtinti Dovanų apskaitos valdymo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, procesai (LOU generalinio
direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1R-186 buvo patvirtinta nauja šių procesų redakcija). Po šių procesų patvirtinimo buvo organizuoti nuotoliniai
darbuotojų mokymai, kuriuose dalyvavo – 98 darbuotojai. Taip pat nuostatos dėl nulinės dovanų politikos buvo įtrauktos į įvadinių mokymų programą.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
2.1.1.7. Papildyti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo AB
„Lietuvos
proceso standartus tikslinėmis nuostatomis dėl geležinkeliai“
elektroniniu būdu teikiamų deklaracijų saugojimo
terminų ir jų naikinimo tvarkos.

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2021-07-15

Bus papildyti aktualiomis nuostatomis
tiksliniai teisės aktai (viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo procesų, standartai)
reglamentuojantys viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo tvarką.

Rezultatai:
Papildytos LG įmonių grupės darbuotojų privačių interesų deklaravimo taisyklės, taip pat nustatyta tvarka, kad automatiškai ištrinamos deklaracijos, kai
darbuotojas išeina iš darbo (nustatytas automatizavimo būdas).
Įvykdyta
2.1.1.8. Numatyti informacijos apie pirkimų iniciatorių funkciją AB
„Lietuvos
vykdančius darbuotojus (pareigybes) apibrėžtį, tokios geležinkeliai“
informacijos valdymo (apskaitymo) mechanizmą.

2021-07-15

Bus parengta tvarka, numatanti pirkimų
iniciatoriaus
pareigybes
(darbuotojus),
vykdančius pirkimų iniciatoriaus funkciją,
numatytas tokios informacijos valdymas ir
apskaita.

Rezultatai:
Sukurtos sąsajos su Ecocost‘u ir kuomet pirkimų iniciatorius pradeda šią funkciją, jis privalo:
1. EcoCost pasirašyti Nešališkumo deklaraciją, Konfidencialumo pasižadėjimą (sistema neprileidžia, kol šie dokumentai nepasirašyti).
2. Deklaruoti privačius ir viešus interesus.
3. Būti nepriekaištingos reputacijos.
Įvykdyta
2.1.1.9. Fiksuoti Rizikų registre tikslines su viešų ir privačių AB
„Lietuvos
interesų deklaravimo proceso susijusias rizikas ir geležinkeliai“
numatyti priemones šioms rizikoms suvaldyti.

Rezultatai:

2021-07-15

Bus identifikuotos tikslinės su viešų ir privačių
interesų deklaravimo proceso susijusios
rizikos ir numatytos priemonės šioms rizikoms
suvaldyti siekiant išvengti piktnaudžiavimo,
duomenų slėpimo ir kitos neteisėtos veikos.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Su viešųjų ir privačių interesų deklaravimo procesu susijusios rizikos buvo identifikuotos, apsvarstytos Korupcijos rizikų vertinimo darbo grupėje, įtrauktos į
Korupcijos rizikų registrą, numatytos priemonės šių rizikų minimizavimui ir valdymui (LTG įmonių grupės korupcijos rizikų vertinimo darbo grupės
protokolas, 2021 m. birželio 1 d.).
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
2.1.1.10. Tikslinės informacijos apie nedeklaravusius darbuotojus AB
„Lietuvos
valdymo ir koordinavimo stoka (pažeidimų registras).
geležinkeliai“
Rezultatai:

2021-07-15

Bus numatytos procedūros, užtikrinančios
Įstatymo reikalavimų įgyvendinimą.

Apibendrinta informacija apie deklaracijas nepateikusius darbuotojus teikiama Deklaracijų tikrinimo ataskaitoje, tiesiogiai (telefonu ir el. paštu) pranešama
nedeklaravusiam darbuotojui, numatomas privalomas deklaravimo terminas, vykdomi pakartotinio patikrinimo veiksmai, teikiama informacija apie
deklaravimo statusą tiesioginiams vadovams ir LTG Verslo saugumo vadovui, LTG ir VV vadovams/LTG ir VV valdyboms.
Įvykdyta
2.1.1.11. Numatyti grįžtamojo ryšio taisant identifikuotas klaidas AB
„Lietuvos
ir neatitiktis privačių interesų deklaracijose tvarką ir geležinkeliai“
terminus, pavyzdžiui, rengiant ir tvirtinant pusmečio
deklaracijų tikrinimo planą.
Rezultatai:

2021-07-15

Bus nustatyta deklaracijose identifikuotų
klaidų ir neatitikčių taisymo tvarka ir terminai.

Numatyta deklaracijų tikrinimo planuose, nustatyta tvarka dėl trūkumų pašalinimo deklaracijose: tiesiogiai (telefonu ir el. paštu) pranešama deklaracijose
klaidas padariusiam darbuotojui, numatomas klaidų ištaisymo terminas, vykdomi pakartotinio patikrinimo veiksmai.
Įvykdyta
2.1.1.12. Skatinti padalinių vadovų ir darbuotojų dalyvavimą AB
„Lietuvos
užtikrinant teikiamų duomenų privačių interesų geležinkeliai“
deklaracijose teisingumą, organizuojant mokymus,
ugdant individualią atsakomybę, pateikiant atnaujintą
informaciją tinklapyje.
Rezultatai:

2021-07-15

Bus užtikrintas teikiamų duomenų privačių
interesų deklaracijose teisingumas.

51

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
El. laiškais teikiama padalinių tiesioginiams vadovams informacija apie jo padalinio darbuotojo deklaracijos nepateikimą. Siekiant aktyvesnio vadovų
įsitraukimo, pateikti vidiniai komunikaciniai pranešimai apie deklaravimą reglamentuojančius teisės aktus ir tvarką, organizuoti mokymai III Saugumo
akademijoje (liepos mėn.).
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
2.1.1.13. Parengti tikslinę informaciją apie LTG įmonių grupės AB
„Lietuvos
taikomą viešų ir privačių interesų deklaravimą ir interesų geležinkeliai“
konfliktų valdymą.
Rezultatai:

2021-07-15

Bus užtikrintas tikslinės informacijos
pateikimas LTG tinklapyje „Litrail.lt“

Tikslinė informacija skelbta vidiniame tinklapyje ManoLTG (skelbta periodiškai abu 2021 m. pusmečius).
Įvykdyta
2.1.1.14. Rengti korupcijos prevencijos mokymus įstaigos VšĮ
Plačiajuostis
darbuotojams. Didžiausią dėmesį skirti darbuotojų internetas
informavimui apie galimybes anonimiškai pranešti apie
pastebėtas korupcinio pobūdžio apraiškas tiek Įstaigos
viduje, tiek už jos ribų.
Rezultatai:

2021-07-15

Darbuotojų korupcinės aplinkos netoleravimas
ir siekis išlaikyti nulinę toleranciją korupcijai.

2021 m. liepos 9 d. už korupcijos prevencijos įgyvendinimą atsakingas darbuotojas surengė mokymus Įstaigos darbuotojams. Šių mokymų metu darbuotojai
informuoti apie egzistuojančias galimybes anonimiškai pranešti apie pastebėtus korupcinio pobūdžio veiksmus tiek Įstaigos viduje, tiek už jos ribų.
Įvykdyta
2.1.1.15. Įstaigos svetainėje viešinti, bendrinio pobūdžio VšĮ
Plačiajuostis
(nesusijusio su konkrečiu darbuotoju ir jo turimomis internetas
pareigomis) vidaus dokumentus, reglamentuojančius
Įstaigos personalo valdymą ir / arba Įstaigos veiklos
organizavimą bei įgyvendinimą. Ši priemonė leistų
visuomenei susipažinti su Įstaigos personalo valdymu ir
sumažintų tikimybę priimti neteisėtus ir / arba korupcijos
požymių turinčius sprendimus.

2021-07-15

Skaidri ir plačiajai visuomenei prieinama
informacija apie personalo valdymą.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
2021 m. Įstaigos interneto svetainėje www.placiajuostis.lt rubrikoje „Korupcijos prevencija“ buvo viešinami vidaus tvarkomieji dokumentai,
reglamentuojantys korupcijos prevencijos įgyvendinimą. 2021 m. liepos 15 d. Įstaigos interneto svetainėje patalpintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo
tvarkos aprašas , kuris nustato darbuotojų pareigas bei tinkamą jų įgyvendinimą viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje.
Įvykdyta
2.2.
UŽDAVINYS. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą
2.2.1.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Netoleruoti korupcijos pasireiškimo
2.2.1.1. Vykdyti pro-aktyvią veiklą ir reaguoti į pateikiamus Susisiekimo
2022-01-17
korupcijos pranešimų kanalais, tirti ir analizuoti ministerijos Biudžeto ir
pateikiamą informaciją ir ją apibendrinti.
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
Rezultatai:

Užtikrintas atsakomybės neišvengiamumo
principo taikymas ir apibendrinta statistinė
informacija:
1) korupcijos pranešimų kanalais gautus
pranešimų skaičius, vnt.; 2) pranešimų
kanalais gautų pranešimų, pagal kurį buvo
atlikti tyrimai, vnt.; 3) gautų pranešimų
skaičius pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą,
vnt. 4) pradėtų ikiteisminių tyrimų, vnt.

Susisiekimo ministerija:
SM nebuvo gauta pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, taip pat nebuvo inicijuotų ikiteisminių tyrimų.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

VĮ Lietuvos oro uostai:
2021 m. vidiniais pranešimų kanalais 2 kartus buvo pateikta informacija apie galimus pažeidimus (taip pat gauta viena informacija, nesusijusi su įmonės veikla,
todėl ši informacija persiųsta institucijoms pagal kompetenciją). Vienu iš dviejų informacijos pateikimo atvejų, kai buvo pateikta informacija apie galimai
korupcinio pobūdžio veiklą, buvo atliekamas vidinis tyrimas. Įmonėje nebuvo gauta pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, taip pat nebuvo inicijuotų
ikiteisminių tyrimų.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:
Pranešimų negauta.
VšĮ „Plačiajuostis internetas“:
2022 m. sausio 4 d. raštu Nr. R-2 SM pateikta informacija apie 2021 m. gautus pranešimus dėl korupcijos. SM informuota, kad pranešimų, susijusių su
korupcijos pasireiškimu, gauta nebuvo. Pranešimų pagrindu pradėtų ikiteisminių tyrimų nebuvo.
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras:
Informuojame, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centre nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 nebuvo gauta pranešimų dėl korupcijos tiek vidiniais tiek ir
išoriniais kanalais. Per minėtą laikotarpį nebuvo atlikta vidinių tyrimų, nebuvo gauta pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą ir nebuvo inicijuota
ikiteisminių tyrimų AB Lietuvos radijo ir televizijos centras darbuotojams.
Lietuvos transporto saugos administracija:
2021 m. LTSA korupcijos pranešimų kanalais buvo gauta:
Iš viso pranešimų – 62 vnt.,
Pasitikėjimo tel./el. paštu iš LTSA darbuotojų gauti 6 pranešimai apie nesąžiningus LTSA klientus ir jų bandymus „susitarti“ , „atsidėkoti“, „kitais būdais
įtakoti“ LTSA darbuotojus, 3 iš jų – turintys korupcijos apraiškų (IS Vektra pranešimai čia neskaičiuojami);
Pasitikėjimo tel./el. paštu iš išorės subjektų gauti 14 pranešimų apie nesąžiningus ūkio subjektų (vežėjai, pavežėjai, TA stočių pareigūnai) veiksmus, kurie
yra LTSA kontrolės ribose;
Pasitikėjimo tel./el. paštu gauti 0 pranešimų dėl galimai nesąžiningų LTSA darbuotojų veiksmų;

54

Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Pranešimų kanalais gauti pranešimai, pagal kuriuos buvo atlikti tyrimai – 0 vnt.;
Pranešimai gauti pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą – 0 vnt.;
Pranešimų kanalais gauti pranešimai, kurių pagrindu buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai – 0 vnt.;
IS “Vektra” LTSA kontrolės pareigūnai pažymėjo 42 “korupcines apraiškas“, tai pranešimai informuojantys apie nesąžiningus LTSA klientus, norinčius
išvengti atsakomybės, gauti palankesnį sprendimą ir pan.
Pasienio kontrolės punktų direkcija:
2021 m. korupcijos pranešimų kanalais ir pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą pranešimų negauta.
VĮ „Oro navigacija“:
2021 m. Įmonėje iš viso gauti 5 pranešimai dėl korupcijos:
1) korupcijos pranešimų kanalais gautų pranešimų, vnt. – 7 pranešimai;
2) pranešimų kanalais gautų pranešimų, pagal kurį buvo atlikti tyrimai (įskaitant ir antikorupcinius vertinimus), vnt. – 7;
3) gautų pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą, vnt. – 0;
4) pradėtų ikiteisminių tyrimų, vnt. – 0.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija:
2021 m. pranešimų dėl korupcijos negauta.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra:
Įstaiga korupcijos pranešimų kanalais negavo jokių pranešimų. Įstaiga taip pat negavo pranešimų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“:
Priemonė įvykdyta. 2022-01-31 raštas Nr. S-8 „Dėl informacijos pateikimo apie 2021 metų gautus pranešimus dėl korupcijos“. Pranešimų dėl korupcijos per
2021 m. neužfiksuota.
Rezultatai:
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Priemonė

Eil. Nr.

Eil.
Nr.

1.

Įstaiga

Informacijos
pateikimo
data ir Nr.

Pasienio
kontrolės punktų
direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos

2022-01-26,
Reg. Nr. 11066,
Dok. Nr. 2-17

2.

2022-01-25,
Reg. Nr. 11016,
Dok. Nr. 15B478

Lietuvos
transporto

Įvykdymo
terminas
REZULTATAI UŽ 2022 M.
Atsakingas vykdytojas

Vidiniais ir išoriniais kanalais
gautų pranešimų skaičius, vnt.

0

62
14
- Pasitikėjimo
tel./el. paštu iš
išorės
subjektų
gauti pranešimai
apie nesąžiningus
ūkio
subjektų
(vežėjai,
pavežėjai,
TA
stočių pareigūnai)
veiksmus, kurie
yra
LTSA
kontrolės ribose.
Pranešimai neturi
korupcinių

48
-Pasitikėjimo
tel./el. paštu iš
LTSA
darbuotojų gauti
6
pranešimai
apie
nesąžiningus
LTSA klientus ir
jų
bandymus
„susitarti“
,
„atsidėkoti“,
„kitais
būdais
įtakoti“ LTSA
darbuotojus - 3

Pranešimų
kanalais gautų
pranešimų, pagal
kuriuos buvo
atlikti tyrimai,
skaičius vnt.

Laukiamas rezultatas

Pranešimų kanalais
gauti pranešimai
atitinkantys
Pranešėjo apsaugos
įstatymo
reikalavimus, vnt.

Pradėtų ikiteisminių
tyrimų skaičius, vnt.

0

0

0

0

0

0
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Priemonė

Eil. Nr.
saugos
administracija

Atsakingas vykdytojas
apraiškų,
nes
pasitikėjimo
kanalu
gauta
informacija
yra
apie
ūkio
subjektų, kuriuos
LTSA
kontroliuoja
ar
vykdo
jų
priežiūrą,
neteisėtus,
nesąžiningus
veiksmus,
t.y.
vairavimą
nesilaikant darbo
– poilsio režimo,
transporto
priemonių
vairavimas
su
kitam
asmeniui
priklausančia
vairuotojo kortele,
dėl
magnetų
naudojimo ir t.t.;

pranešimai,
susiję
su
bandymu palikti
šokoladą,
bilietus
į
koncertą ir pan.,
kiti 3 atvejai
susiję
su
bandymu siūlyti
pinigus,
bet
klientai
buvo
įspėti
apie
gręsiančia
baudžiamąją
atsakomybę ir
nuo tolimesnių
veiksmų
susilaikė;

- IS “Vektra”
LTSA kontrolės
pareigūnai
pažymėjo
42
“korupcines
apraiškas“, tai
pranešimai
- Pasitikėjimo
tel./el. paštu gauti informuojantys
0 pranešimų dėl apie
nesąžiningus
galimai
LTSA klientus,
nesąžiningų
LTSA darbuotojų norinčius
išvengti
veiksmų;

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
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Priemonė

Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

atsakomybės,
gauti palankesnį
sprendimą
ir
pan.”;
3.

VĮ Lietuvos
automobilių
kelių direkcija

2022-01-18,
Reg. Nr. 1669,
Dok. Nr. 2 784

0

4.

AB Kelių
priežiūra

2021-06-08,
Reg. Nr. 1329,
Dok. Nr.
SD-81
(1.16.E)

24
8
0
- pranešimai susiję su korupcija: - 2 atvejais iš 8
galimai
neetiškas
darbuotojų
buvo
nutraukti
elgesys, galimas piktnaudžiavimas
darbo santykiai su
darbo pareigomis, darbų saugos
šiurkščius darbo
pažeidimai ir kt.;
pareigų
pažeidimus
padariusiais
darbuotojais;
-4
darbuotojai
įspėti,
kad
padarius antrą tokį
patį darbo pareigų
pažeidimą
per
dvylika mėnesių,
bus svarstomi jų
darbo
sutarčių
nutraukimo
klausimai;

0

0

1
- Ikiteisminis
tyrimas
SM
kreipimusi pradėtas
po SM atlikto
audito;
0
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Priemonė

Eil. Nr.
5.

6.

VĮ Lietuvos oro
uostai

VĮ „Oro
navigacija“

2022-01-10,
Reg. Nr. 1269,
Dok. Nr. 4R16

Atsakingas vykdytojas
3

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

1

0

0

7

0

0

2
1
- 1pranešimas
- pateikta
nesusijęs
su
informacija
korupcija;
apie galimai
korupcinio
- 1
gauta
pobūdžio
informacija,
veiklą;
nesusijusi
su
įmonės veikla,
todėl
ši
informacija
persiųsta
institucijoms
pagal
kompetenciją;

2022-01-18,
Reg. Nr. 1 698,
7
Dok. Nr. 2 - 29 - nesusiję
korupcija.
Pranešimai
susiję
nevisiškai
teisingais
procesais;

7
0
su - susiję
korupcija;
su

su
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Priemonė

Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

7.

VĮ Vidaus
vandens kelių
direkcija

2022-01-19,
Reg. Nr. 1752,
Dok. Nr. 2S29

0

0

0

0

8.

AB „Detonas“

2022-01-14,
Reg. Nr.
1 – 557,
Dok. Nr.
S1 – 008 – (6)

0

0

0

0

9.

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

2022-01-03,
Reg. Nr. 1-7,
Dok. Nr.
SD(LTG)6/2022

10.

AB Lietuvos
paštas

2022-01-18,
Reg. Nr.
1 – 659,
Dok. Nr. 32022-00175

13
8
- nesusiję
korupcija;

5
su - susiję
korupcija;

2
0
- konfidencialumo
pažeidimai,
su - galimi darbuotojo
interesų
konfliktai;

0
- Verslo
saugumo
Prevencijos ir tyrimo
ekspertų
iniciatyva
buvo atlikti 17 vidinių
tyrimų, iš jų:
• 15 susiję su
galimais
korupcijos
atvejais;
• dėl
1
buvo
kreiptasi
į
teisėsaugos
institucijas;

141
0
- 86 vnt. pateiktų
pranešimų
pasitvirtino;

6
- dėl galimų korupcijos
apraiškų pradėtas tik 1
ikiteisminis
tyrimas
(dėl kompiuterių), kitu

141
138
3
- pranešimai yra - pranešimai
susiję
su
buvo
dėl
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Priemonė

Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas
dingusiomis,
išplėštomis
siuntomis,
vagystėmis iš
paštų
ar
netinkamo
išmokų ir įmokų
procesų
vykdymu;

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

galimų
korupcijos
apraiškų:
2
pasitvirtino dėl
Bendrovės
turto vagystės
(kompiuteriai,
kuras) ir 1
nepasitvirtino
dėl
galimo
intereso
konflikto;

atveju
(dėl
kuro)
ikiteisminis
tyrimas
pradėtas nebuvo;
- kiti 5 ikiteisminiai
tyrimai
–
kitais
klausimais;

11.

AB Lietuvos
radijo ir
televizijos
centras

2022-01-13,
Reg. Nr. 1491,
Dok. Nr. 4A-3

0

0

0

0

12.

AB Viamatika“

2022-01-17,
Reg. Nr.1-610,
Dok. Nr.
9-2022-028

0

0

0

1
- Pranešimų kanalais
pranešimų negauta,
tačiau bendrovėje
įvyko viena iš
Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymo
(galiojusio
2021
m.) 2 straipsnio 2
dalyje
nurodytų
korupcinio
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Priemonė

Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
pobūdžio
nusikalstamų
veikų. Atvejis buvo
užfiksuotas
ir
perduotas
STT
tyrimui. 2021-1129
prokuroro
nutarimu
ikiteisminis tyrimas
buvo nutrauktas,
kadangi
nenustatyta,
jog
buvo
padaryta
veika,
numatyta
Lietuvos
Respublikos
baudžiamojo
kodekso
227
straipsnio 1 dalyje;

13.

AB „Smiltynės
perkėla“

2022-01-14,
Reg. Nr. 1545,
Dok. Nr.
2R(01.11)22/13

0

0

0

0

14.

VšĮ
„Aukštaitijos
siaurasis
geležinkelis“

2022-02-01,
Reg. Nr.11279,
Dok. Nr.S-8

0

0

0

0
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Priemonė

Eil. Nr.
15.

VšĮ
„Plačiajuostis
internetas“

16.
VšĮ Transporto
kompetencijų
agentūra
17.
VĮ Klaipėdos
valstybinio jūrų
uosto direkcija
18.

2022-01-04,
Reg. Nr. 1-65,
Dok. Nr. R-2

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

0

0

0

0

2022-01- 19,
0
Reg. Nr. 1714,
Dok. Nr. 10-87

0

0

0

2022-01-11,
Reg. Nr. 1328,
Dok. Nr.
UD-1.6.28E75

0

0

0

0

0

0

159

0

0

6

Susisiekimo
ministerija
6
- nesusiję
korupcija;

VISO:

0
su - susiję
korupcija;

su

256
175
nesusiję
korupcija;

81
su susiję
korupcija;

su

8
5
nesusiję su
korupcija;

3
susiję su
korupcija;

2.3.
UŽDAVINYS. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus
2.3.1.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Vykdomas susisiekimo ministro valdymo srities pirkimų monitoringas bei valdomos pirkimų vykdymo korupcijos
rizikos veiksniai
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

2.3.1.1.

Pateikti Korupcijos prevencijos komisijai informaciją
apie 2020 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos politikos priedo
formą.

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

Įvykdymo
terminas
2021-06-30

Laukiamas rezultatas
Parengta ataskaita apie 2020 metais atliktus
pirkimus ir nustatyti kriterijų pasiekimo
rezultatai.

Rezultatai:
Įstaiga

Rašto data

Rašto Nr.
Rašto Reg. Nr.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo
ministerijos

2021-06-29

1-6839

2-208

Lietuvos transporto saugos administracija

2021-06-30

1-6884

15B-5841

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

2021-06-29

1-6836

2-11158

VĮ Kelių priežiūra

2021-06-30

1-6904

SD-941 (1.16.E)

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

2021-06-29

1-6818

UD-7.1.1E-1331

VĮ Lietuvos oro uostai

2021-07-02

1-6972

4R-442

VĮ „Oro navigacija“

2021-06-30

1-6885

2-526

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

2021-07-09

1-7185

2S-250

AB „Detonas“

2021-07-02

1-6990

S1-159-(2)
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

2021-07-28

1-7867

SD-PC(KORP)-120

AB Lietuvos paštas

2021-06-21

1-6593

3-2021-030360

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

2021-06-28

1-6779

4A-105

AB Problematika

2021-07-28

1-7870

9-0228

AB „Smiltynės perkėla“

2021-06-29

1-6849

2R(1.11)-21/203

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

2021-06-10

1-6254

S45

VšĮ „Plačiajuostis internetas“

2021-06-30

1-6878

R499

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

2021-06-22

1-6605

10-748

Susisiekimo ministerija

-

-

-

Priemonė įvykdyta iš dalies, nes Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo skyrius nepateikė informacijos apie pirkimus už 2020 m.
Vadovaujantis Vidaus audito ataskaitoje 2022 m. vasario 11 d. Nr. VA-4 pateiktu įgyvendinimo priemonių planu, Organizacijų valdymo departamento
Viešųjų pirkimų skyrius Ekonomikos ir apskaitos skyriui iki 2022-04-30 turi pateikti informaciją apie 2020 m. įvykdytus viešuosius pirkimus.
Vykdoma
2.3.1.2. Suorganizuoti vidinius gerosios praktikos mokymus dėl
viešųjų pirkimų vykdymo ir jų rizikų valdymo, kuriuose
susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos, įmonės ir
bendrovės pasidalintų savo patirtimi.
Rezultatai:
Susisiekimo ministerija:

Susisiekimo
ministerijos Teisės ir
personalo
skyrius,
Biudžeto ir investicijų
departamentas

2022-01-17

Perimta geroji praktika, vykdant pirkimų
procedūras.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2021 m. lapkričio 25 d. buvo suorganizuoti mokymai su STT „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“.
2021 m. lapkričio 29 d. iniciatyvos „ Skaidrumo akademija“ buvo suorganizuoti mokymai „Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“, kuriuose dalyvavo
atsakingi už korupcijos prevenciją asmenys.
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

AB „Lietuvos geležinkeliai“:
LTG inciatyva buvo pakviesti STT atstovai ir 2021 m. birželio 10 d. organizuoti tiksliniai mokymai Pirkimų paslaugų centre dirbantiems darbuotojams apie
viešųjų pirkimų srityje esančias rizikas ir jų valdymą.
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija:
Parengta ir pateikta VĮ Lietuvos automobilių direkcijos ataskaita apie 2020 metais atliktus pirkimus
Įvykdyta
2.3.1.3. Patikslinti pirkimų tvarką dėl papildomų kontrolės AB Lietuvos radijo ir
procedūrų dėl periodinės padalinių vykdomų pirkimų televizijos centras
patikrų ir tiekėjų sutarčių registro įrašų.

2021-07-15

Sumažėjęs neatitikimų skaičius pirkimo
dokumentuose, korektiškas tiekėjų pasiūlymų
vertinimas ir korektiška tiekėjų sutarčių
apskaita ir kontrolė.

Rezultatai:
Papildyta Pirkimų tvarka, užtikrinant papildomą kontrolę visa padalinių vykdomų pirkimų medžiaga, yra derinama su pirkimų vadovu.
Bendrovėje pradėta vykdyti papildoma kontrolė dėl sutarčių ir pirkimų atitikties bei informacijos registravimo dokumentų tvarkymo sistemoje. Priemonė
įgyvendinta ir veikia nuo 2020-07-01
Įvykdyta
2.3.1.4. Pirkimų proceso vidiniai mokymai: pirkimo vykdymas AB Lietuvos radijo ir
ekonominio naudingumo būdu.
televizijos centras
Rezultatai:

2022-01-17

Padidėjusi
darbuotojų
suvaldomos rizikos.

kompetencija,

Pirkimų vidinių mokymų sesija buvo atlikta 2021-01-06. Papildomi mokymai organizacijoje pirkimų srityje vykdomi pagal poreikį, pasikeitus pirkimų
procesui ir/ar nustačius korupcijos pasireiškimo ir/ar veiklos riziką pirkimų srityje.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
2.3.1.5. Pirkimo pažymoje patvirtintos sumos kontrolė: AB Lietuvos radijo ir
suprogramuoti papildomą funkcionalumą, jog priminimą televizijos centras
apie besibaigiančią pažymos sumą gautų ne tik pirkimo
vykdytojo padalinys, bet ir aukščiausio lygio vadovas,
kuriam atsiskaito padalinys.
Rezultatai:

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2021-07-15

Suvaldomos rizikos dėl pirkimo iš vieno
tiekėjo be konkurso.

Įvertinus papildomo funkcionalumo kaštus ir naudą, kontrolę dėl sutartyse ir pirkimo dokumentuose patvirtintų sumų vykdo paskirtas atsakingas asmuo.
Teikiama ketvirtinė ataskaita vadovybei. Reikalavimas įgyvendintas nuo 2021-04-01.
Įvykdyta
2.3.1.6. Patikslinti VšĮ ASG 2019-03-21 direktoriaus įsakymą Nr. VšĮ
„Aukštaitijos
V-42 „Dėl asmens atsakingo už (viešojo) pirkimo siaurasis geležinkelis“
sutarties vykdymą, (viešojo) pirkimo sutarties ir
pakeitimų paskelbimą”, numatant atsakingus asmenis už
sutarties kontrolę visų tipų sutartyse (VP,
bendradarbiavimo, nuomos, ir kt.).
Rezultatai:

2021-07-15

Sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės
užtikrinimas. Laiku registruotos sutartys.

Priemonė įvykdyta iš dalies. Įsakymas bus patikslintas iki 2022-07-01. Šiuo metu atsakingi asmenys daugumoje sutarčių nurodomi.
Vykdoma
2.3.1.7. Atnaujinti esamą procedūrą KP-10 “Pirkimai” arba VšĮ
Transporto
parengti ir patvirtinti naują viešųjų pirkimų organizavimo kompetencijų agentūra
VšĮ TKA tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyti ir už
vykdymo priežiūrą ir planavimą atsakingi asmenys.
Rezultatai:

2021-07-15

Bus aktualizuota ir nustatyta aiški viešųjų
pirkimų procedūrų tvarka, visi už atskirus
etapus atsakingi asmenys.

2021-03-08 TKA direktoriaus įsakymu Nr.2-27 buvo patvirtintas TKA viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas, kuriuo buvo
nustatyta viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistema.
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Priemonė

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2021-03-19 TKA direktoriaus įsakymu Nr.2-35 buvo atnaujintas TKA direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 2-214 „Dėl atsakingų už viešųjų
pirkimų iniciavimą, organizavimą ir priežiūrą skyrimo“.
Eil. Nr.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdyta
2.3.1.8. Už pirkimų vykdymą atsakingiems asmenims dalyvauti VšĮ
Transporto
vidiniuose
arba
Viešųjų
pirkimų
tarnybos kompetencijų agentūra
organizuojamuose mokymuose, skirtuose gilinti teorines
ir praktines žinias šioje srityje.
Rezultatai:

2021-07-15

VšĮ TKA viešuosius pirkimus vykdantys
darbuotojai gaus naujų žinių apie viešųjų
pirkimų aktualijas, galės geriau vykdyti
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

Mokymuose „Viešųjų pirkimų aktualijos“ dalyvavo 2 įstaigos darbuotojai, kurie yra atsakingi už pirkimų vykdymą.
Įvykdyta
2.4.
UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sektoriumi ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.
2.4.1.
UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Viešinti priimtus sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija
2.4.1.1. Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.
Susisiekimo
2022-01-17 Ne mažiau kaip 6 pranešimai per metus
ministerijos
paskelbti įstaigos, įmonės, bendrovės interneto
Komunikacijos skyrius,
svetainėje apie veiklą, kuria visuomenė
įstaigos
prie
informuojama apie įstaigų, įmonių, bendrovių
ministerijos, valstybės
veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
įmonės,
akcinės
bendrovės,
viešosios
įstaigos
Rezultatai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Įstaiga/ įmonė

Pranešimų skaičius

Rezultatas

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos0
Lietuvos transporto saugos administracija
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
VĮ „Oro navigacija“
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

≥6 vnt.
3 vnt.
40 vnt.
5 vnt.
6 vnt.

Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
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Priemonė

Eil. Nr.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Atsakingas vykdytojas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VĮ Lietuvos oro uostai
AB Kelių priežiūra
AB „Lietuvos geležinkeliai“
AB Lietuvos paštas
AB „Smiltynės perkėla“
AB „Detonas“
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
AB „VIAMATIKA“
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
VšĮ „Plačiajuostis internetas“
Susisiekimo ministerija
Pranešimų vidurkis susisiekimo sektoriaus įstaigose:

6 vnt.
7 vnt.
6 vnt.
3vnt.
13 vnt.
6 vnt.
6vnt.
3 vnt.
6 vnt.
6 vnt.
3 vnt.
6 vnt.
10 vnt.
vnt.

Įvykdymo
terminas
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Neįvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta
Įvykdyta

Laukiamas rezultatas

Rezultatai:
1. Susisiekimo ministerija:
• Naujai patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių dovanų politikos gairės;
• Informacijos apie SM kovos su korupcija programos vykdymą už 2020m. paskelbimas;
• Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-343 paskelbimas;
• Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021-2022 m. priemonių plano
paskelbimas;
• Korupcijos pasireiškimo tikimybės motyvuotos išvados 2021m. paskelbimas;
• Informacijos apie Antikorupcinį vertinimą atnaujinimas;
• Atnaujintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse
tvarkos aprašas;
• Atnaujintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įstaigų, valstybės
įmonių ir akcinių bendrovių, pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas;
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
Atnaujinta informacija apie Kompetentingą subjektą; atnaujinta informacija atskirame skyrelyje Pranešėjų apsauga, kuriame pateikiama informacija
apie vidinius pranešimų kanalus, konfidencialumo užtikrinimą;
2021 m. įdiegtas vidinis kanalas pranesk@sumin.lt, sukurta Pranešimo forma -Pranešti apie korupciją | Susisiekimo ministerija (lrv.lt).

Eil. Nr.
•
•

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

VĮ Lietuvos oro uostai:
LOU interneto svetainėje nuolat informavo visuomenę apie Įmonės veiklą nukreiptą prieš korupciją, t.y. interneto svetainėje viešinta:
• Informacija apie Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2020 m.;
• Socialinės atsakomybės ataskaita už 2020 m., kurioje be kitų temų, taip pat aptartos ir kovos su korupcija ir kyšininkavimu prevencijos priemonės;
• Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo;
• Sukurtas atskiras skyrelis Pranešėjų apsauga, kuriame pateikiama informacija apie vidinius pranešimų kanalus, konfidencialumo užtikrinimą, paskirtus
kompetentingus subjektus ir kt.;
• Naujai patvirtinti Dovanų administravimo valdymo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį procesai;
• Atnaujinta informacija apie „nulinę“ dovanų politiką įmonėje bei viešinamas dovanų registras;
• Atnaujintas Viešųjų bei privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo tvarkos aprašas bei privačius interesus deklaruojančių pareigybių
sąrašas ir kt.
1. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:
• Uosto direkcijos darbuotojai gilino žinias apie lobizmą | portofklaipeda.lt
• Uosto direkcijos dovanų politika – nuoširdus „ačiū“ | portofklaipeda.lt
• Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika. | portofklaipeda.lt
• Uosto direkcija pasirengusi naujajam Korupcijos prevencijos įstatymui | portofklaipeda.lt
• https://www.portofklaipeda.lt/news/15268/569/Teigiamai-ivertinta-Uosto-direkcijos-antikorupcijos-vadybos-sistema
• Uosto direkcijos darbuotojams – apie korupcijos prevenciją ir dovanų politiką | portofklaipeda.lt
AB „Lietuvos geležinkeliai“:
•
•

Metinė ataskaita – 1
Saugos ataskaita – 2

AB „Detonas“:

70

Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

6 pranešimai, kuriais visuomenė informuoja apie Bendrovės veiklą nukreiptą prieš korupciją.
„Kelių Priežiūra“:
6 pranešimai (internetinė svetainė, socialinė medija (Facebook, Linkedin))
„VšĮ „Plačiajuostis internetas“:
2021 metais Įstaiga paviešino šią, su korupcijos prevenciją susijusią, veiklą:
• 2021 m. balandžio 19 d. visuomenei pateikta informacija apie tai, kad Įstaigoje priimtas sprendimas 2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą atlikti Įstaigos tinklų projektų, topografinės ir išpildomosios dokumentacijos medžiagos derinimo, techninių sąlygų telekomunikacijų
linijų prisijungimui/ iškėlimui/ apsaugojimui rengimo išorės kompanijoms, aukščiau minėtos dokumentacijos derinimo veiklos srityje;
• 2021 m. liepos 12 d. visuomenė informuota, kad 2021 m. liepos 9 d. buvo surengti korupcijos prevencijos mokymai darbuotojams;
• 2021 m. liepos 15 d. paviešintas Įstaigos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas;
• 2021 m. rugpjūčio 10 d. visuomenė informuota apie tai, kad Įstaigoje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė;
• 2021 m. lapkričio 8 d. paviešintos Įstaigos dovanų politikos gairės;
• 2021 m. gruodžio 14 d. visuomenė informuota, kad 2021 m. gruodžio 10 d. buvo surengti korupcijos prevencijos mokymai darbuotojams.
AB „ VIAMATIKA“:
Bendrovės interneto svetainėje paskelbti 6 pranešimai apie veiklą, nukreiptą prieš korupciją. Paskelbti 3 pranešimai apie bendrovėje vykusius antikorupcinius
mokymus. Paskelbtas 1 pranešimas apie naująją bendrovės dovanų politiką. Sukurtas naujas skyrius, skirtas pranešėjų apsaugai. Paskelbtas pareigybių, į kurias
pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas.
AB „SMILTYNĖS PERKELA“:
•
•
•

2021-09-16 pranešimas „KPT ANALIZĖ 2021: AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KORUPCIJOS RIZIKOS YRA VALDOMOS“:
https://www.keltas.lt/2021/09/16/kpt-analize-2021-ab-smiltynes-perkela-korupcijos-rizikos-yra-valdomos/;
2021-10-19 pranešimas „AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ DARBUOTOJAMS – APIE PRANEŠĖJŲ APSAUGĄ LIETUVOJE“:
https://www.keltas.lt/2021/10/19/ab-smiltynes-perkela-darbuotojams-apie-praneseju-apsauga-lietuvoje/;
Pranešimas apie šiuos mokymus taip pat publikuotas 2021-11-05 Bendrovės naujienlaiškyje darbuotojams Nr. 27;
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
2021-11-29 pranešimas „2021 METŲ AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI APKLAUSOS
REZULTATAI“:
https://www.keltas.lt/2021/11/29/2021-metu-ab-smiltynes-perkela-darbuotoju-tolerancijos-korupcijai-apklausos-rezultatai/;
2021-12-09 pranešimas „GRUODŽIO 9-OJI –TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA“: https://www.keltas.lt/2021/12/09/gruodzio-9-ojitarptautine-antikorupcijos-diena/;
2021-12-28 pranešimas „INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS“:
https://www.keltas.lt/2021/12/28/interesu-konfliktu-valdymas/;
2021-12-30 pranešimas „UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ATSAKINGO ASMENS DALYVAVIMAS AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ PIRKIMŲ
PROCEDŪROSE: https://www.keltas.lt/2021/12/30/uz-korupcijos-prevencija-atsakingo-asmens-dalyvavimas-ab-smiltynes-perkela-pirkimuprocedurose/.

Eil. Nr.
•
•
•
•
•
•

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

AB Lietuvos paštas:
Bendrovės interneto svetainėje publikuota 13 pranešimų, kuriais visuomenė informuota apie Bendrovės veiklą, nukreiptą prieš korupciją ir sukčiavimą.
Atnaujinta ir papildyta Bendrovės interneto svetainės Korupcijos prevencijos skiltis https://www.post.lt/lt/korupcijos-prevencija ir Pasitikėjimo linijos ir
pranešėjų apsaugos skiltis https://www.post.lt/lt/pasitikejimo-linija.
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija:
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija parengė ir pateikė interneto svetainėje ir visuomenės informaciniuose šaltiniuose 40 pranešimų apie įmonės veiklą,
skaidriai ir išsamiai informuodama visuomenę.

Lietuvos transporto saugos administracija:
LTSA interneto svetainės skiltyje NAUJIENOS paskelbti pranešimai:
• 2021 m. vasario 19 d. “Pasitikėjimas LTSA išlieka stabilus“;
• 2021 m. birželio 11 d. “ Skaidrumo akademijos“ dalyviams talkins 4 LTSA ekspertai – mentoriai“;
• 2021 m. gruodžio 9 d. “ LTSA darbuotojai: dirbti skaidriai ir sąžiningai - kasdienybė“.
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Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
1. LTSA darbuotojams siunčiamas NAUJIENLAIŠKIS, tiek primenantis, tiek informuojantis apie aktualijas, naujienas, teismų praktiką korupcijos prevencijos
srityje, LTSA įdiegtų prevencinių įrankių taikymą praktikoje, jame pristatomi naujai įdiegti prevenciniai įrankiai, teikiama bandymų „susitarti“, teikti dovanas,
statistika ir kita informacija:
• 2021 m. sausio 6 d. naujienlaiškių LTSA darbuotojams ciklas „Korupcijos pasireiškimo formų pristatymas“ – Piktnaudžiavimas“;
• 2021 m. sausio 21 d. naujienlaiškis LTSA darbuotojams „Ar tarnybos pareigų neatlikimas yra nusikalstama veika?“;
• 2021 m. vasario 9 d. naujienlaiškis LTSA darbuotojams „Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ABC“;
• 2021 m. kovo 8 d. naujienlaiškis – „TRVS atmintinė LTSA darbuotojams“;
Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

LTSA darbuotojams siunčiami el. informaciniai pranešimai:
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – „Žiniai. Lietuvos korupcijos žemėlapis 2020“;
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – „Žiniai! Bendradarbiaukime kartu!;
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – „Vidaus kontrolės politika“;
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – „Rekomendacija dėl patirtos lobistinės įtakos“;
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – 10+ įdomių faktų apie korupciją“;
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – „Nepotizmas. Faktai.“;
• El. pranešimas LTSA darbuotojams – „Lobistinės veiklos įtaka“;
LTSA darbuotojams el. paštu siunčiamos aktualių straipsnių, korupcijos prevencijos tema, nuorodos:
Straipsnio nuoroda „Lietuvai skirta ta pati 35 vieta”;
Pasienio kontrolės punktų direkcija:
Informacija apie korupcijos prevenciją yra nuolat skelbiama ir atnaujinama direkcijos interneto svetainėje.
VĮ „Oro navigacija“:
Koreguota Įmonės interneto svetainės skiltis „Korupcijos prevencija“, siekdama ją padaryti patogesne naudoti suinteresuotiems asmenims. Skiltyje
„Korupcijos prevencija“ pateikta 2021 m. atlikta Įmonės korupcijos pasireiškimo tikimybės analize, Veiklos partnerių elgesio kodeksas, Dovanų politika,
pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašas, Dovanų registras. Darbuotojams periodiškai teikta informacija vidiniais įmonės
kanalais.
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Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija:
6 pranešimai per metus paskelbti įmonės interneto svetainėje.
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra:
Pranešimų įstaigos interneto svetainėje nebuvo paskelbta, tačiau buvo paskelbti 3 pranešimai visiems darbuotojams elektroniniu paštu (2021-01-14; 202102-01; 2021-02-18).
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras:
Pranešimai susiję su už Korupcijos prevenciją atsakingo pareigūno paskyrimu, pranešimai apie apklausas, mokymų pranešimas ir apie bendrovėje vykdomą
korupcijos prevencijos veiklą, pranešimų kanalus ir raginimą bei būtinybę pranešti apie korupcines apraiškas.
Bendrovės interneto svetainėje paskelbti 3 pranešimai apie veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“:
Priemonė įvykdyta. Ne mažiau kaip 6 pranešimai per metus apie veiklą, kuria visuomenė informuojama apie įstaigos veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
Pranešimai įstaigos svetainėje www.siaurukas.eu → KORUPCIJOS PREVENCIJA
Atliekama apklausa, kurioje būtų nustatyta visuomenės Susisiekimo
dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos ministerijos
veiklos skaidrumą.
Komunikacijos skyrius
Rezultatai:
2.4.1.2.

2022-01-17

Stebimi
atliekamų
tyrimų
rezultatai,
atskleidžiantys visuomenės vertinimą dėl
Susisiekimo ministerijos veiklos skaidrumo.

2021 m. spalio mėn. atliktas visuomenės nuomonės tyrimas apie SM ir 6 didžiausių jai pavaldžių įmonių veiklos skaidrumą. Tyrimo rezultatai pateikti lapkričio
mėn.
Įvykdyta

