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2

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

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2016 m. liepos 26 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-5762 pakeisti Lietuvos Respublikos Saugios
laivybos įstatymą Nr. VIII-1897.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-10-01

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

1.1.2.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2016 m. liepos 26 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-5762 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 3-314 „Dėl
Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos
Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę
priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius
dokumentus
(liudijimus)
suteikimo
taisyklių
patvirtinimo“.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-7702 pakeisti Lietuvos saugios laivybos
administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymą
Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų ir
motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-7702 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr.
3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos
liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-10-01

Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Saugios
laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 pakeitimą,
koreguoti Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu
vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre
įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir
išduoti
tai
patvirtinančius
dokumentus
(liudijimus) suteikimo taisykles, įtvirtinus
aiškesnes ir skaidresnes procedūras.

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

2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

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

2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Patikslintas Vidaus vandenų transporto specialistų
ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių
kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašas, įtvirtinus tikslesnius laivo
praktinio
vairavimo
instruktoriaus
nepriekaištingos
reputacijos
reikalavimus,
detalizavus kriterijus, pagal kuriuos vertinami
egzaminuojamojo įgūdžiai.
Patikslintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto specialistų laipsnių diplomų ir
kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašas,
detalizuojant diplomų, diplomų patvirtinimo ir
kvalifikacijos liudijimų ir jų panaikinimo
išdavimo tvarką ir išdavimo terminus; numatant
galimybę gauti kvalifikacijos liudijimus skubos
tvarka.

1.1.3.

1.1.4.
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Eil.
Nr.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2016 m. spalio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-7702 pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 3-501 „Dėl
Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto
specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius,
akreditavimo nuostatų patvirtinimo“.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2016 m. liepos 29 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-5885 , 2016 m. spalio 14 d. Nr. 4-01-7702, 2018 m.
sausio 17 d. Nr. 4-01-438 ir 2018 m. gruodžio 29 d. Nr. 401-10208 antikorupcinio vertinimo išvadas, pakeistas /
patobulintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodeksas.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2018 m. spalio 18 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-8299, patikslinant suvienodinant procedūrų
terminus, rizikingų mažos vertės pirkimų sumas, kada
reikalinga sudaryti pirkimų komisiją ir tiekėjų apklausos.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą
Nr. 4-01-6522, patikslinti techninių prižiūrėtojų
sertifikatų išdavimo reglamentavimą.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

Įvykdymo
terminas
2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2019-07-01

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2019-12-02

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

2019-12-02

Laukiamas rezultatas
Patikslinti Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus
vandenų transporto specialistus ir motorinių
pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo
nuostatai, nustatant Akreditavimo komisijos
veiklos darbo reglamentą ir sudėties viešinimą;
papildant mokymo įstaigų prašymų nagrinėjimo
tvarką.
Patikslintas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodeksas, atlikus vandens transporto
techninės apžiūros peržiūrą.

Patikslinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Mažos
vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos,
Rizikingų pirkimų indentifikavimo ir valdymo
tvarkos ir Pirkimo paraiškų rengimo, pateikimo,
derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašus.
Peržiūrėti paraiškų ir dokumentų vertinimo
procedūrą, techninių prižiūrėtojų sertifikatų
galiojimo ir informacijos viešinimo nuostatas,
patikslinti Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 15
ir 16 straipsnius.
Peržiūrėti paraiškų ir dokumentų vertinimo
procedūrą, techninių prižiūrėtojų sertifikatų
galiojimo ir informacijos viešinimo nuostatas,
patikslinti Asmenų, pageidaujančių gauti prekinių
vagonų, kurie naudojami 1520 mm pločio vėžės
geležinkelių tinkle, techninio prižiūrėtojo
sertifikatą, paraiškų vertinimo tvarkos aprašą,
patvirtinto Valstybinės geležinkelio inspekcijos
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Eil.
Nr.

Priemonė

1.1.10. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2018 m. rugpjūčio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą
Nr. 4-01-6356, reikalinga peržiūrėti licencijų išdavimo
terminus, jų sustabdymo ir viešinimo, nepriekaištingos
reputacijos nuostatus.
1.1.11. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą
Nr. 4-01-6522, patikslinti reglamentavimą dėl asmenų,
pageidaujančių dirbti darbą, susijusį su geležinkelių
transporto eismu ar vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo
vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir
mokymo.
1.1.12. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą
Nr. 4-01-6522, patikslinti reglamentavimą dėl asmenų,
pageidaujančių dirbti darbą, susijusį su geležinkelių
transporto eismu ar vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo
vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir
mokymo.

1
2

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Susisiekimo
ministerijos Kelių ir oro
transporto
politikos
grupė

2019-12-02

prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m.
liepos 20 d. įsakymu Nr. V-441.
Patikslinti Kelių transporto kodeksą, peržiūrint
licencijų išdavimo terminus, jų sustabdymo ir
viešinimo reglamentavimą, nepriekaištingos
reputacijos nuostatus.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2019-12-02

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2019-12-02

Atsakingas vykdytojas

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224463/QOWFyItFdk.
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454510/WfDLxXkBND.

Peržiūrėti asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
susijusį su geležinkelių transporto eismu ar
vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose
darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir
mokymo reglamentavimą, patikslinti Lietuvos
Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos
įstatymo Nr. IX-19051 17-20 straipsnius.
Peržiūrėti asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
susijusį su geležinkelių transporto eismu ar
vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose
darbų vadovų funkcijas, egzaminavimo ir
mokymo reglamentavimą, patikslinti:
1) Įgaliojimų asmenims egzaminuoti fizinius
asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai
arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių
transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis,
pageidaujančius atlikti krivinių krovimo ir
tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas,
išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2013 m. liepos 29 d.
įsakymu Nr. V-4492;
2) Teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas
tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių
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Eil.
Nr.

3

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.1.13. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Susisiekimo
2018 m. gegužės 3 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. ministerijos Teisės ir
4-01-3422, sukurti reglamentavimą dėl teisinių paslaugų personalo skyrius
pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį.

2019-12-02

1.1.14. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2018 m. vasario 27 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-1540, patikslinti kelių transporto priemonių ir
keleivių vežimo kontrolės reglamentavimą.

2019-12-02

Susisiekimo
ministerijos Kelių ir oro
transporto
politikos
grupė

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246086/SaJMCrxVqK.
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246087/ihMweYiIyn.
5
Nuoroda internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d28b5490bf7a11e5a6588fb85a3cc84b
4

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir
tvirtinimo vagonuose darbų vadovus suteikimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 2 d.
įsakymu Nr. V-183;
3) Fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą,
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su geležinkelių
transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Valstybinės geležinkelio inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m.
spalio 14 d. įsakymu Nr. V-293;
4) Fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti
krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų
vadovų funkcijas, žinių tikrinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Valstybinės geležinkelio inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m.
spalio 14 d. įsakymu Nr. V-304.
Reglamentuoti Susisiekimo ministerijos teisinių
paslaugų pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos
Respublikos
viešųjų
pirkimų
įstatymo
reglamentavimo sritį, tvarką, kurioje būtų aptarti ir
pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo išimtimis.
Peržiūrėti keleivinio kelių transporto kontrolės
nuostatas, patikslinti Keleivinio kelių transporto
kontrolės nuostatų,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. sausio
20 d. įsakymu Nr. 3-13(1.5 E)5.
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Eil.
Priemonė
Nr.
1.1.15. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2017 m. birželio 14 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-5303, patikslinti traukinio mašinistų mokymo,
egzaminavimo,
traukinio
mašinisto
pažymėjimų
išdavimo, egzaminuotojų ir egzaminavimo centrams
įgaliojimo suteikimo ir kontrolės nuostatas.

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

Įvykdymo
terminas
2019-12-02

Laukiamas rezultatas
Peržiūrėti nuostatas dėl teisės atlikti psichologinį
vertinimą įgijimo ir kontrolės, vykdymo; mašinistų
mokymo
centrų
pripažinimo;
mašinistų
egzaminuotojų pripažinimo ir įgaliojimų
egzaminavimo centrams suteikimo; mašinistų
egzaminavimo tvarkos; mašinistų pažymėjimų
išdavimo, pratęsimo, pakeitimo, jų galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo
ir galiojimo atšaukimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
atšaukimo; dokumentų, išduotų kitose valstybėse,
pripažinimo; traukinio mašinistų registro,
patikslinti:
1) Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 21-24, 28-29,
31-34 straipsnius;
2) Traukinio mašinistų mokymo centrų pripažinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinei geležinkelių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d.
įsakymu Nr. V-153;
3) Prašymų išduoti traukinio mašinistų
egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir
įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo
centrams nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Valstybinei geležinkelių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko
2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-196;
4) Prašymų įgyti teisę atlikti fizinių asmenų,
pageidaujančių gauti traukinio mašinisto
pažymėjimą, psichologinį vertinimą vertinimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Valstybinei
geležinkelių
inspekcijos
prie
Lietuvos
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Eil.
Nr.

Priemonė

1.1.16. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
2017 m. kovo 1 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-1719 patikslinti reglamentavimą dėl keleivių vežimą
už atlygį lengvaisiais automobiliais.

Atsakingas vykdytojas

Susisiekimo
ministerijos Kelių ir oro
transporto
politikos
grupė

Įvykdymo
terminas

2019-12-02

Laukiamas rezultatas
Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko
2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-284;
5)
Valstybinės
geležinkelio
inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos atliekamų planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių, patvirtintų
Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m.
gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-604, I-IV, VI
skyrių.
Papildžius leidimo vykdyti keleivių vežimo už
atlygį lengvuoju automobiliu veiklos nuostatas ir
suvienodinus paslaugų teikimo sąlygas, papildžius
kontrolės įgyvendinimo ir atsakomybės taikymo
nuostatas, patikslinti:
1) Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso
7 ir 18 straipsnių;
2) Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais
automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 3-460(1.5 E).

1.2. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos rizikos išvadose pateiktas rekomendacijas
1.2.1.

1.2.2.

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

AB „Detonas“,
AB Lietuvos paštas,
AB
„Lietuvos
geležinkeliai“,
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras,
AB Kelių priežiūra
Susisiekimo
ministerijos Teisės ir
personalo skyrius

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

Patvirtinti Paramos teikimo tvarkos aprašai.

2017-11-01
Pratęsta
2018-12-31

Patvirtinta bendrovių paramos teikimo politika.
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Eil.
Nr.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Susisiekimo, Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų
bendrovių paramos teikimo srityse“ pateiktą pasiūlymą,
parengti susisiekimo ministro reguliavimo sričiai priskirtų
bendrovių paramos teikimo politiką ir joje nustatyti
maksimalias leidžiamas paramai skiriamų lėšų ribas bei
šias ribas nulemiančius veiksnius, uždrausti teikti paramą
nuostolingai veikiančioms bendrovėms, išskyrus svarbias
išimtis, apie kurias turėtų būti informuojama visuomenė.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos AB Lietuvos paštas
2018 m. gruodžio 28 d. išvadą dėl korupcijos analizės Nr.
4-01-10564, nekilnojamojo turto nuomos tvarkoje
nustatyti ilgiausius terminus, kiek nekilnojamasis turtas
gali būti nuomojamas pagal tą pačią sutartį įskaitant
pratęsimus; nuomininko įsipareigojimo apdrausti
nuomojamas patalpas kontrolės procedūras ir atsakingus
asmenis.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos AB Lietuvos paštas
2018 m. gruodžio 28 d. išvadą dėl korupcijos analizės Nr.
4-01-10564, nustatyti, kad nekilnojamojo turto nuomos ar
pardavimo sandoriai nebūtų sudaromi su bendrovės
darbuotojais, įmonės priežiūros ir valdymo organų nariais
ar su jais susijusiais asmenimis, ir patvirtinti šio principo
įgyvendinimą užtikrinančius procesus, pavyzdžiui,
tinkamo interesų deklaravimo kontrolę; bendrovės
interneto svetainėje viešai skelbti informaciją apie
sudarytus nekilnojamojo turto pardavimo sandorius ir
nurodyti sutarties sudarymo datą, terminą, nuomininką ir
kitus duomenis.
Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos AB Lietuvos paštas
2018 m. gruodžio 28 d. išvadą dėl korupcijos analizės Nr.
4-01-10564, atnaujinti kilnojamojo turto pardavimo
inicijavimo, siūlomo parduoti kilnojamojo turto vertės
nustatymo ir pardavimo proceso organizavimo tvarką,
užtikrinančią nešališkumą, bei užtikrinti kilnojamojo turto

Įvykdymo
terminas
2019-08-01

Laukiamas rezultatas

2019-07-01

Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių
įtaką nekilnojamojo turto nuomos srityje,
patikslinti terminus, nustatyti nuomininko
draudimo kontrolės tvarką AB Lietuvos pašto
negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuomos
tvarkos apraše, patvirtintame AB Lietuvos pašto
generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 1-245.
Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių
įtaką nekilnojamojo turto pardavimo srityje,
parengti/integruoti nekilnojamojo turto nuomos ar
pardavimo tvarką dėl tinkamo interesų
deklaravimo kontrolę, paskirti atsakingus
asmenis, kurie būtų atsakingi dėl sandorių
viešinimo.

2019-07-01

2019-07-01

Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių
įtaką kilnojamojo turto pardavimo srityje,
patikslinti AB Lietuvos pašto kilnojamojo turto
pardavimo tvarką, patvirtintą generalinio
direktoriaus 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1497, peržiūrėjus turto pardavimo procesą,
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

pardavimą organizuojant viešą procesą (jeigu
parduodamas turtas turi defektų, užtikrinti, kad juos
nustatytų kompetentingi asmenys, nesusiję su pardavimo
procesu, ir būtų saugomi defektus įrodantys dokumentai);
nustatyti, kad kilnojamasis turtas parduodamas
organizuojant viešą procesą, o ne tiesiogiai
besikreipiantiems pirkėjams; kad viešai skelbiama apie
viso kilnojamojo turto pardavimą; kokie su kilnojamojo
turto pardavimu susiję dokumentai turi būti saugomi, šių
dokumentų saugojimo tvarką ir atsakingus asmenis; kad
nereikalingas ar negalimas naudoti bendrovės veikloje
turtas pirmą kartą parduodamas viešai skelbiamo
aukciono būdu, o tokio turto nepardavus aukcione
organizuojami konkursai.
1.3. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų metu nustatytas priemones
Pripažinti netekusiomis galios Burinių jachtų registravimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl
Burinių jachtų registravimo taisyklių patvirtinimo“.
Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2006 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. 3-13 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių
registravimo taisyklių patvirtinimo“.

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė
Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-12-31

1.3.3.

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

Susisiekimo
ministerijos Vandens ir
geležinkelių transporto
politikos grupė

2017-12-31
Pratęsta
2019-12-31

1.3.4.

Patobulinti privalomosios techninės apžiūros atlikimo Susisiekimo
kontrolę, užtikrinant privalomosios techninės apžiūros ministerijos Kelių ir oro
atlikimo skaidrumą.

2016-12-31
Pratęsta
2017-06-01

1.3.1.

1.3.2.

2017-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Laukiamas rezultatas
atsakingus asmenis, atnaujinant kilnojamojo turto
pardavimo inicijavimą, siūlomo parduoti
kilnojamojo turto vertės nustatymą ir pardavimo
proceso organizavimo tvarką, dokumentų.

Atlikus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso pakeitimus dėl vandens
transporto techninės apžiūros, aktualizuoti Burinių
jachtų registravimo taisykles.
Atlikus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso pakeitimus dėl vandens
transporto techninės apžiūros, aktualizuoti
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto
priemonių registravimo taisykles.
Atlikus Lietuvos Respublikos vidaus vandenų
transporto kodekso pakeitimus dėl vandens
transporto techninės apžiūros, aktualizuoti
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų
registre įregistruotų vidaus vandenų transporto
priemonių techninės priežiūros atlikimo taisykles.
Patobulintas Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymas.
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Eil.
Nr.

1.3.5.

1.3.6.

Priemonė

transporto
politikos
grupė
Susisiekimo
ministerijos Kelių ir oro
transporto
politikos
grupė

Patobulinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2009 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. 3-169 „Dėl
Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto
priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo
taisyklių patvirtinimo“.
Patobulinti
Civilinės
aviacijos
administracijos Lietuvos
transporto
direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 4R-135 „Dėl saugos administracija
Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“.

Patobulinti
Civilinės
aviacijos
administracijos
direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. 4R-109
„Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario
ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo,
galiojimo
ir
galiojimo
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo“.
1.3.8. Patobulinti
Civilinės
aviacijos
administracijos
direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 4R-265
„Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų,
patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo
pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams
mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.3.9. Patobulinti
Civilinės
aviacijos
administracijos
direktoriaus 2006 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 4R-93
„Dėl Orlaivių įgulų ir orlaivių techninės priežiūros
technikų / inžinierių licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
1.3.10. Peržiūrėti visus bendrovėje priimtus vidaus teisės aktus,
kurie reglamentuoja viešojo pirkimo procedūrą, įvertinti
jų aktualumą, nustatytas proceso dalyvių atsakomybes,
vidaus
kontrolės
mechanizmus
bei
sumažinti
(konsoliduojant) jų skaičių.
1.3.7.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2018-12-31
2019-12-31
2018-08-31
Pratęsta
2019-12-02

2018-11-30
Pratęsta
2019-12-31

Laukiamas rezultatas

Patikslintos Motorinių transporto priemonių,
priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų
dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės,
tikslinant Europos Bendrijos tipo patvirtinimo
procedūrų ir liudijimo išdavimo terminus.
Patikslintas teisės aktas, įvardinant aiškiai kas
išduoda, pratęsia, atnaujina licencijas, sustabdo jų
galiojimą bei jas panaikina, apibrėžiant reikalingų
dokumentų sąrašą ir per kiek laiko atliekama
procedūra, norint pratęsti licencijas.
Patikslintas teisės aktas tiksliai apibrėžiant
terminus.

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2018-11-30
Pratęsta
2019-12-31

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2018-11-30
Pratęsta
2019-12-31

Patikslintas teisės aktas, tiksliai apibrėžiant
licencijų sustabdymo, panaikinimo sąlygas ir
procesus, sąvokas, informavimo dėl licencijų
neišdavimo terminus.

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2018-11-30
Pratęsta
2019-12-31

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2018-12-31
Pratęsta
2019-12-31

Patobulintas teisės aktas, išsamiai apibrėžiant
egzaminų vykdymo tvarką, egzaminavimo
apskundimo procesus, aiškiai apibrėžiant licencijų
panaikinimo, sustabdymo procedūras ir terminus.
Bus sumažintas bendrovės vidaus teisės aktų
(viešųjų pirkimų srityje) skaičius, konsoliduotos
jų nuostatos, nustatytos aiškios proceso dalyvių
atsakomybės, užtikrinta vidaus kontrolė.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Nr.
1.3.11. Atlikti dažniausiai kviečiamų tiekėjų į neskelbiamus Susisiekimo
pirkimus ir pirkimus iš vieno tiekėjo vidinius tyrimus.
ministerijos Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos, valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės
1.3.12. Atnaujinti Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Lietuvos automobilių
Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) viešųjų pirkimų kelių direkcijoje prie
organizavimo tvarką, siekiant viešųjų pirkimų skaidrumo, Susisiekimo
efektyvumo ir aiškumo.
ministerijos

Įvykdymo
terminas
2019-08-30

1.3.13. Peržiūrėti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės Lietuvos automobilių
sistemos (toliau – CVP IS) pirkimus administruojančių kelių direkcijoje prie
darbuotojų sąrašą.
Susisiekimo
ministerijos
1.3.14. Suderinti Sutarčių rengimo taisykles su galiojančiais VĮ Vidaus vandens
norminiais teisės aktais.
kelių direkcija
1.3.15. Patikslinti Sutarčių rengimo taisykles nuostatomis dėl VĮ Vidaus vandens
prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktų kelių direkcija
saugojimo.
1.3.16. Tikslinti/koreguoti Viešųjų pirkimų tvarką, integruojant į AB „Kelių priežiūra“
ją VIPIS sistemą bei griežčiau reglamentuojant Tiekėjų
parinkimo kriterijus neskelbiamuose pirkimuose.

2019-07-01

2019-07-01

2019-07-01
2019-07-01

2019-12-21

Laukiamas rezultatas
Atlikti vidiniai tyrimai dėl dažniausiai kviečiamų
tiekėjų pasirinkimo pagrįstumo (tyrime peržiūrėti
2017 m. didžiausios vertės 2 vnt. neskelbus
pirkimus ir 2 vnt. pirkimus iš vieno tiekėjo),
pateikiant Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos komisijai
išvadas ir pasiūlymus.
Patikslinti LAKD viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašą, nustatant, kad 1. vykdant mažos
vertės pirkimus – neskelbiamas apklausas žodžiu
arba raštu – turi būti rengiamas tiekėjų
pasirinkimo pagrindimas; 2. planuojamo pirkti
objekto paraiškos turi būti registruojamos; 3.
pirkimą inicijavusio skyriaus vadovai turi
pasirašinėti konfidencialumo pasižadėjimus ir
nešališkumo deklaracijas; 4. būtų taikomas 4-ių
akių principas, vertinant tiekėjų pasiūlymus; 5.
būtų su konkursą laimėjusiu pasiūlymu
susipažinimo procedūra.
Sumažintas CVP IS pirkimus administruojančių
darbuotojų skaičių.
Pašalintas neaiškus reglamentavimas dėl viešųjų
pirkimų sutarčių rengimo ir vykdymo.
Nustatyta su sutarčių vykdymu susijusių
dokumentų saugojimo tvarka.
Skaidresnis procesas, iki minimumo sumažinantis
korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų
organizavime ir vykdyme, bei efektyvesnė
sutarčių vykdymo kontrolė.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Nr.
1.3.17. VIPIS diegimas bei suderinimas su kitomis Įmonėje AB „Kelių priežiūra“
naudojamomis programomis.

Įvykdymo
terminas
2019-12-21

1.3.18. Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai
deklaruotų privačius interesus.
1.3.19. Nustatyti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
viešojoje įstaigoje metodines rekomendacijas.

VšĮ
„Plačiajuostis
internetas“
VšĮ
„Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“

1.3.20. Organizuoti mokymus „Viešųjų ir privačiųjų interesų
deklaravimas elektroninėje erdvėje“ tema.
1.3.21. Patvirtinti privačių interesų deklaracijas turinčių teikti
pareigybių sąrašą.
1.3.22. Naujai priimamus darbuotojus, turinčius administravimo
įgaliojimus, supažindinti su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – VĮ LOU)
metodinių rekomendacijomis.

VšĮ
„Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“
VĮ Lietuvos oro uostai

2019-07-01

VĮ Lietuvos oro uostai

Nuolat

1.3.23. Paskirti trūkstamus pareigūnus.

VĮ Lietuvos oro uostai

2019-07-01

1.3.24. Siekiant užtikrinti išankstinę interesų konfliktų VĮ Lietuvos oro uostai
prevenciją, vykdyti privačių interesų deklaracijų ir juose
pateiktų duomenų peržiūrą.
1.3.25. Darbuotojams, turintiems administravimo įgaliojimus, VĮ Lietuvos oro uostai
dalyvauti mokymuose orientuojantis į konkrečių
procedūrų atlikimą (pvz., nusišalinimo), šviesti
darbuotojus apie deklaracijų patikslinimo būtinybę.
1.3.26. Registruoti gaunamas dovanas.
VĮ Lietuvos oro uostai
1.3.27. Inventorizuoti ir pakeisti VĮ LOU generalinio direktoriaus VĮ Lietuvos oro uostai
įsakymai, kuriuose reglamentuojančiuose informacijos

Nuolat
2019-07-01

2019-07-01

Nuolat

Nuolat

Laukiamas rezultatas
Skaidresnis procesas, iki minimumo sumažinantis
korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų
organizavime ir vykdyme, bei efektyvesnė
sutarčių vykdymo kontrolė.
Vykdoma aktyvi kontrolė, kad būtų deklaruojami
privatūs interesai.
Atnaujintas 2013 m. liepos 17 d. direktoriaus
įsakymas Nr. V-71 „Darbo tvarkos taisyklėse“,
nustatant viešųjų ir privačių interesų deklaravimo
tvarką.
Būtų užtikrintas teisingas privačių interesų
deklaracijų pildymas, pateikimas.
Patvirtintas privačių interesų deklaracijas turinčių
teikti pareigybių sąrašas.
Dokumentų valdymo specialistei pavesti visus
naujai
priimamus
darbuotojus,
turinčius
administravimo įgaliojimus, supažindinti su
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi VĮ LOU
metodinių rekomendacijomis.
Patvirtintas įsakymas dėl atitikties pareigūnų
skyrimo.
Periodiškai vykdoma privačių interesų deklaracijų
ir juose pateiktų duomenų peržiūra.
Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose skaičius.

2019-12-31

Įsteigtas gaunamų dovanų registras.

2019-12-31

Pakeisti VĮ LOU generalinio direktoriaus
įsakymai
reglamentuojantys
informacijos
kategorijų klasifikaciją.
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Eil.
Nr.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

Priemonė
saugos taisykles, numatyti analogišką informacijos
kategorijų klasifikaciją.
Atnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, kuriems vykdant
tarnybines pareigas reikia susipažinti ir dirbti su šia
informacija, sąrašą.
Stiprinti konfidencialios bei komercinę (gamybinę)
paslaptį sudarančios informacijos kontrolę pritaikant
įdiegtą duomenų nutekinimo sistemą bylų siuntimo į išorę
stebėsenai.
Patvirtinti pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį
numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų
tarnybai, sąrašą.
Pašalinti sprendimų priėmimo šališkumą.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

VĮ Lietuvos oro uostai

2019-07-01

VĮ Lietuvos oro uostai

2019-12-31

Atnaujinti asmenų, turinčių atitinkamus leidimus
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,
kuriems vykdant tarnybines pareigas reikia
susipažinti ir dirbti su šia informacija, sąrašai
Atlikti 4 patikrinimai kaip darbuotojai dirba su
įmonės disponuojama informacija.

VĮ Lietuvos oro uostai

2019-07-01

VĮ „Oro navigacija“

2019-07-01

1.3.32. Atnaujinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį pasienio Pasienio
kontrolės
kontrolės punktų priežiūros ir remonto darbų punktų direkcija prie
organizavimo tvarką.
Susisiekimo
ministerijos

2019-12-01

1.3.33. Parengti norminių teisės aktų sąrašą, kuriais
vadovaujamasi vykdant pasienio kontrolės punktų
priežiūrą (darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos,
radiacinės saugos, higienos ir kt.).
1.3.34. Peržiūrėti ir pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius
statinių techninės priežiūros tvarką.

2019-05-01

Pasienio
kontrolės
punktų direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos
Pasienio
kontrolės
punktų direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos

2019-12-01

Patvirtintas pareigybių, į kurias prieš skiriant
asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą
Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas.
Patikslinti Kokybės valdymo procedūros VP-3-01
„Personalo valdymas“ 42 ir 43 punktus, kad būtų
užtikrintas objektyvus sprendimų priėmimas.
Patikslintas Pasienio kontrolės punktų priežiūros
ir remonto darbų užsakymo, vykdymo, priėmimo
ir apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2006-10-11
įsakymu Nr. 3-169, kuriame būtų nustatyti
kriterijai, kuriais vadovaujantis atrenkami objektai
statybos remonto darbams atlikti, nustatyta
paslaugų teikėjų sudarytų sąmatų kontrolės tvarka.
Aktualizuotas norminių teisės aktų, pagal
kompetenciją reikalingų vykdant patikėto turto
valdymą ir tinkamą priežiūrą, sąrašas.
Pagal atnaujintus norminius teisės aktus, pakeistas
Pasienio kontrolės punktuose esančių statinių
techninės priežiūros reikalavimų vykdymo,
statinių techninės priežiūros dokumentų pildymo
ir saugojimo tvarkos aprašas, pavirtintas Pasienio
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Eil.
Nr.

Priemonė

1.3.35. Patvirtinti Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir
kontrolės procedūrą.
1.3.36. Įrengti technines apsaugos priemones Įmonės
eksploatuojamuose karjeruose.
1.3.37. Įsigyti/sumontuoti svėrimo įrangą eksploatuojamuose
karjeruose.
1.3.38. Suderinti su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
(toliaus – KVJUD) valdyba ir uoste veikiančių subjektų
asociacijomis, kada Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar sukūrimo
sutartis pasirašoma/nepasirašoma su žemės nuomininku ir
patvirtinti patikslinant KVJUD vykdomų ir planuojamų
vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos
ir įgyvendinimo komisijos reglamentą.
1.3.39. Įpareigoti KVJUD vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto
infrastuktūros
projektų
vertinimo,
atrankos
ir
įgyvendinimo komisijos narius ir specialistus, kviečiamus
eksperto teisėmis, KVJUD Plėtros, Statybos ir
eksploatacijos, Geležinkelių infrastruktūros, Akvatorijos
priežiūros ir aplinkosaugos skyrių projektų vadovams,
dalyvaujančius viešųjų pirkimų procedūrose parenkant
projektuotoją, statybos rangovą ir techninę priežiūrą
deklaruoti privačius interesus.
1.3.40. Reglamentuoti KVJUD viešųjų pirkimų komisijos
infrastruktūros objektų statybos, remonto ir kitų darbų bei
su jais susijusių paslaugų pirkimams vykdyti dalyvavimą
vedant derybas dėl papildomų darbų kainos, nustatyti
reikalavimą vykdyti skaičiuojamosios kainos ekspertizę
perkant papildomus darbus.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

AB „Kelių priežiūra“

2018-12-21

AB „Kelių priežiūra“

2019-12-20

AB „Kelių priežiūra“

2019-12-20

VĮ
Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija

2019-07-01

VĮ
Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija

2019-07-01

VĮ
Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija

2019-07-01

Laukiamas rezultatas
kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2016-05-05 įsakymu Nr.
3-18.
Nustatyta Karjerų veiklos planavimo, vykdymo ir
kontrolės procedūra.
Kontrolė ir apsauga užtikrinta technologinėmis
priemonėmis.
Tinkamas pakraunamų medžiagų apskaitos
kontrolės užtikrinimas.
Patikslintas KVJUD vykdomų ir planuojamų
vykdyti uosto infrastuktūros projektų vertinimo,
atrankos ir įgyvendinimo komisijos reglamentas,
numatant kriterijus, kuriais remiantis būtų
sprendžiama, ar su žemės nuomininku pasirašoma,
ar nepasirašoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar
sukūrimo sutartis.
Papildytas viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo
ir kontrolės KVJUD aprašas dėl atsakingų
asmenų.

Patikslintas KVJUD generalinio direktoriaus
2018-04-25 įsakymu Nr. V-103 patvirtintas
KVJUD viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašas dėl papildomų darbų
kainų derybų ir ekspertizės.
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Eil.
Priemonė
Nr.
1.3.41. Parengti ir patvirtinti naujas tipines sutarčių formas.

Atsakingas vykdytojas
VĮ
Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto
direkcija

Įvykdymo
terminas
2019-07-01

1.3.42. Papildyti KVJUD užsakymu rengiamų statybos ir VĮ
Klaipėdos
rekonstravimo projektų įgyvendinimo grupės sudėtį.
valstybinio jūrų uosto
direkcija

2019-07-01

1.3.43. Parengti Saugiam geležinkelių transporto eismui pavojų AB
„Lietuvos
keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos geležinkeliai“
zonoje augančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų
priešgaisrinių juostų priežiūros proceso aprašą.

2019-07-01

1.3.44. Įvertinti Medienos apskaitos ir pardavimo tvarką pagal AB
„Lietuvos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. geležinkeliai“
nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir parengti:
- Medienos apskaitos metodiką;
- Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo
metodiką;
- Medienos apskaitos ir pardavimo proceso aprašą.
1.3.45. Periodiškai vykdyti inventorizacijas medienai apskaityti. AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2019-07-01

1.3.46. Kartą per metus peržiūrėti degalų suvartojimo normas
remiantis faktiniais duomenimis, išrinkti ir paskelbti
ekonomiškiausią įmonės vairuotoją.
1.3.47. Vykdyti ketvirtinius patikrinimus dėl įtartinų degalų
pylimo atvejų, paprašant filmuotos vaizdinės medžiagos iš
degalinių operatoriaus.

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

2019-07-01

AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

2019-03-31
2019-05-31
2019-09-30

2019-12-31

Laukiamas rezultatas
Atnaujintas KVJUD generalinio direktoriaus
2014-07-21 įsakymas Nr. V-190 „Dėl tipinių
sutarčių formų patvirtinimo“ pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo pasikeitimus.
Pakeistas KVJUD generalinio direktoriaus 201410-29 potvarkis Nr. PP-5 „Dėl įmonės užsakymu
rengiamų statybos ir rekonstravimo projektų
įgyvendinimo grupės sudėties“, įtraukiant į grupės
sudėtį ir Akvatorijos priežiūros ir aplinkosaugos
skyriaus atstovus.
Parengtas proceso aprašas, kuriame nustatyta
skaidri veiksmų atlikimo tvarka, dalyvaujantys
subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti sprendimų
priėmimo principai, aiškūs kriterijai, terminai,
atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės
funkcijos.
Parengtos
metodikos
nustatys
aiškius
reikalavimus, metodus medienai apskaityti, jos
kainai nustatyti. Parengtas aprašas (-ai), kuriame
nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka,
dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti
sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai,
terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir
kontrolės funkcijos.
Inventorizacijos užtikrins medienos apskaitos
skaidrumą; bus vykdoma medienos apskaitos
aukštesnio lygio kontrolė; ugdoma medienos
apskaitos kultūra.
Organizuoti
ekonomiškiausio
vairuotojo
konkursą, siekiant skatinti sumažėjusias vidutinės
kuro sąnaudas.
Įvykdyti patikrinimai dėl įtartinų degalų pylimų,
siekiant kontroliuoti degalų sunaudojimo kiekį.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

1.3.48. Pateikti įspėjimus kiekvieną mėnesį visiems vairuotojams AB Lietuvos radijo ir
ir jų vadovams viršijusiems nustatytą kuro suvartojimo televizijos centras
normą.
1.3.49. Sumontuoti GPS įrangą į 9 Opel Combo automobilius.
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras
1.3.50. Automobilių parko optimizavimas.
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras
1.3.51. Inžinierių dokumentacijos pildymo darbai perduoti AB Lietuvos radijo ir
kitiems padaliniams.
televizijos centras
1.3.52. Reglamentuoti automobilių laikymo po darbo tvarką.
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras
1.3.53. Kas savaitę patikrinti 1 darbuotojo darbo dienos maršrutą AB Lietuvos radijo ir
kiekviename regione.
televizijos centras
1.3.54. Parengti ir patvirtinti įgaliotųjų laivų klasifikavimo Lietuvos
transporto
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros saugos administracija
procedūros aprašą.

Įvykdymo
terminas
2019-12-31
Nuolat

2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
Nuolat
2019-10-30

1.3.55. Įpareigoti
1
Kelių tyrimų skyriaus Kelių tyrimų grupės VšĮ
Transporto
darbuotojus deklaruoti privačius interesus.
kompetencijų agentūra

2019-12-31

1.3.56. Parengti ir patvirtinti Leidimų apskaitos audito
periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo reglamentą,
kuriame būtų aiškiai reglamentuojami komisijos darbo
principai, funkcijos ir atsakomybė.
1.3.57. Paskirti Leidimų apskaitos audito periodiškumo ir
tikrinimo komisijos pirmininką.
1.3.58. Parengti ir patvirtinti leidimų apskaitos (žiniaraščio)
audito tvarką. Fiksuoti visus atliekamus patikrinimus
raštu.
1.3.59. Parengti ir patvirtinti teisės aktų peržiūros tvarką, paskirti
atsakingus asmenis.

AB
perkėla“

„Smiltynės

2019-12-31

AB
perkėla“
AB
perkėla“

„Smiltynės

2019-12-31

„Smiltynės

2019-12-31

AB
perkėla“

„Smiltynės

2019-12-31

Laukiamas rezultatas
Kas mėnesį pritaikytos įspėjamosios priemonės
dėl nustatytos kuro suvartojimo normos
laikymosi.
Efektyvesnė kuro suvartojimo ir maršrutų
kontrolė.
Sumažėjęs įmonės automobilių parkas, sumažins
eksploatavimo išlaidas
Inžinierių darbo perorganizavimas, siekiant
efektyvinti įmonės veiklą.
Nustatyta tarnybinių automobilių laikymo po
darbo valandų tvarka.
Techninės priežiūros centrų vadovai vykdytų
kassavaitinę maršrutų kontrolę.
Patvirtintas įgaliotųjų laivų klasifikavimo
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros
procedūros
aprašas,
pritaikytas
Lietuvos
transporto saugos administracijos struktūrai.
Papildytas pareigybių, kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas,
kuris patvirtintas 2017-12-22 VšĮ Kelių transporto
tyrimų instituto direktoriaus įsakymu Nr. 2-127.
Parengtas ir patvirtintas Leidimų apskaitos audito
periodiškumo ir tikrinimo komisijos darbo
reglamentas.
Paskirtas Leidimų apskaitos audito periodiškumo
ir tikrinimo komisijos pirmininkas.
Parengta ir patvirtinta leidimų apskaitos
(žiniaraščio) audito tvarka. Visi atliekami
patikrinimai fiksuojami raštu.
Parengta ir patvirtinta teisės aktų peržiūros tvarka,
paskirti atsakingi asmenys.
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Eil.
Priemonė
Nr.
1.3.60. Teisės aktuose numatyti veiklos apskundimo tvarką.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2019-12-31

Laukiamas rezultatas

1.4.1.

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

Susisiekimo
ministerijos
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
Susisiekimo
ministerijos
savarankiški
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius

2019-04-20
2020-04-20

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

1.4.2.

Pateikiami pasiūlymai dėl įstaigos veiklos sričių
korupcijos einamaisiais metais pasireiškimo tikimybei
nustatyti.

2019-04-20
2020-04-20

Pateikti pasiūlymai sričių, kuriose einamaisiais
metais siūloma atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimą, surašant motyvuotą išvadą,
Susisiekimo ministerijai.

1.4.3.

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

2019-05-10
2020-05-10

Lietuvos Respublikos
Susisiekimo
ministerijos kovos su
korupcija
koordinavimo komisija,
Lietuvos Respublikos

2019-05-30
2020-05-30

Susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo
Nr. 3-466 pakeitimo projektas ir bendras veiklos
sričių, kuriose einamaisiais metais siūloma atlikti
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas,
surašant motyvuotą išvadą, sąrašas pateikiamas
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos
kovos su korupcija koordinavimo komisijai.
Nustatytos sritys, kuriose bus atliekama
korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir esant
poreikiui būtų patikslintas susisiekimo ministro
2017 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 3-466, kuriuo
patvirtintos veiklos sritys, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

1.4.4.

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

AB
„Smiltynės
Teisės aktuose numatyta veiklos (leidimų
perkėla“
išdavimo) apskundimo tvarka.
1.4. UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

koordinavimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos
komisijos
posėdžiuose.
Pateikta motyvuota išvada Susisiekimo ministerijai apie
įstaigoje atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą.

susisiekimo
ministerijos korupcijos
prevencijos komisija
1.4.5.
Įstaigos
prie 2019-09-01 Pateiktos motyvuotos išvados Susisiekimo
ministerijos, viešosios 2020-09-01 ministerijai, kuriose nustatyta įstaigoje, įmonėje,
įstaigos,
akcinės
bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybė ir
bendrovės, valstybės
nustatytos priemonės korupcijos tikimybei
įmonės
sumažinti.
1.4.6. Parengti motyvuotos išvados projektą ir pateikti Lietuvos Susisiekimo
2019-10-01 Parengtas
motyvuotos
išvados
projektas
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija ministerijos Biudžeto ir
pateikiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo
koordinavimo komisijos ir Lietuvos Respublikos investicijų
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
susisiekimo
ministerijos
korupcijos
prevencijos departamento
komisijai.
komisijoms.
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
1.4.7. Apsvarstyti motyvuotos išvados projektą Lietuvos Lietuvos Respublikos 2019-10-31 Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija susisiekimo
tikimybės, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos
koordinavimo komisijos ir Lietuvos Respublikos ministerijos kovos su
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisijos korupcija
komisija ir susisiekimo ministras, pateikta
posėdžiuose.
koordinavimo komisija,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
Lietuvos Respublikos
susisiekimo
ministerijos korupcijos
prevencijos komisija
2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema
2.1. UŽDAVINYS. Viešinti priimtus sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija
2.1.1.

Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.

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

2019-12-31

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

2.1.2.

2.1.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

bendrovės,
viešosios
įstaigos
Pateikti suvestinę informaciją Lietuvos Respublikos Susisiekimo
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo ministerijos Teisės ir
komisijai apie einamaisiais metais atliktų teisės aktų personalo skyrius
projektų antikorupcinį vertinimą ir atnaujintą informaciją
pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį.
Atnaujinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo
korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos Respublikos ministerijos Biudžeto ir
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo investicijų
komisijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos departamento
Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 29 d. Ekonomikos
ir
įsakymu Nr. 3-309.
apskaitos skyrius

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2019-12-31

Atnaujinta informacija Susisiekimo ministerijos
internetinėje svetainėje rubrikose Antikorupcinis
vertinimas ir Informacija apie asmenį surinkimas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijos darbo
reglamentas, atnaujintas pagal LRV 2018 m.
lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo
įgyvendinimo“.
2.2. UŽDAVINYS. Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką susisiekimo ministro valdymo įstaigose

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

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

Susisiekimo
ministerijos Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos, valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės
Informacija apie organizuojamą atranką paskelbiama Susisiekimo
Susisiekimo
ministerijos
interneto
svetainėje ministerijos
www.sumin.lrv.lt, o įstaigos prie ministerijos, viešosios Komunikacijos skyrius
įstaigos, valstybės įmonės ir akcinės bendrovės
informuojamos atskiru raštu.
Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo
korupcijos prevencijos komisijos balsavimo rezultatus ministerijos
parengiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Komunikacijos skyrius
padėkos raštas.

2019-05-01

Nuolat

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

2019-08-01
2020-08-01

Gautos paraiškos iki einamųjų metų spalio 10 d.
pateikiama Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
komisijai.

2019-12-01
2020-12-01

Apdovanota
įstaiga
ar
darbuotojas
už
antikorupcinę veiklą ar kovai prieš korupciją
iniciatyvą.
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Eil.
Nr.
2.2.4.

Priemonė

Įvykdymo
terminas
2019-12-31
2020-12-31

Laukiamas rezultatas

2.3.1.

Pateikti Susisiekimo ministerijai informaciją apie 2018 m.
teiktas elektronines paslaugas ir pasiūlymus dėl jų
tobulinimo ir tolesnės plėtros pagal pateiktą Susisiekimo
ministerijos užklausą.
Siekiant tobulinti ir plėtoti elektronines paslaugas,
išanalizuoti įstaigų prie ministerijos pateiktą informaciją,
pateikti išvadas ir pasiūlymus apie vartotojų
besinaudojančių naujai sukurtomis elektroninėmis
paslaugomis kiekį.

prie

2019-05-01

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

Susisiekimo
ministerijos Biudžeto ir
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
Atliekama apklausa, kurioje būtų nustatyta visuomenės Susisiekimo
dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos ministerijos
veiklos skaidrumą.
Komunikacijos skyrius

2019-05-30

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

2019-12-31

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

2019-08-01

Gauti
tyrimų
rezultatai,
atskleidžiantys
visuomenės
vertinimą
dėl
Susisiekimo
ministerijos veiklos skaidrumo (2017 m. 45 proc.,
2018 m.46 proc.).
Surinkta informacija apie 2018 metais atliktus
pirkimus pagal nustatytus kriterijus.

Atsakingas vykdytojas

Suorganizuota apvaliojo stalo diskusija skirta įstaigų prie Susisiekimo
Suorganizuotos apvaliojo stalo diskusijos (ne
ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių ministerijos
mažiau 1 vnt. per metus).
bendrovių atstovams.
Komunikacijos skyrius
2.3. UŽDAVINYS. Atlikti tyrimus, analizes ir apklausas, skirtas vykdyti korupcijos prevencijos monitoringo funkcijas

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Įstaigos
ministerijos

Susisiekimo
ministerijos Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos
prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės, valstybės
įmonės
Pagal pateiktus Susisiekimo ministerijos Teisės ir Susisiekimo
personalo skyriaus, įstaigų prie ministerijos, viešųjų ministerijos Biudžeto ir
įstaigų, akcinių bendrovių ir valstybės įmonių duomenis, investicijų
atlikti analizę.
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius

2019-10-01

Atlikto tyrimo rezultatai su pasiūlymais dėl 2018
metais atliktų pirkimų pagal nustatytus kriterijus
pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijoms.
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Eil.
Nr.
2.3.6.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Laukiamas rezultatas

2020-01-10

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

Susisiekimo
Parengtas klausimynas dėl darbuotojų tolerancijos
ministerijos Biudžeto ir
korupcijai nustatymo.
investicijų
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
2.3.7. Pateikti klausimyną užpildyti įstaigų, įmonių, bendrovių Susisiekimo
2019-10-01 Pateiktas klausimynas įstaigoms prie ministerijos,
darbuotojams ar jų grupėms.
ministerijos Biudžeto ir 2020-10-01 viešosioms įstaigoms, akcinėms bendrovėms,
investicijų
valstybėms įmonėms.
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
2.3.8. Pateikti Susisiekimo ministerijai rezultatus ir išvadas, Įstaigos
prie 2019-10-30 Pateiktos išvados ir rezultatai Susisiekimo
susijusias su rezultatais, gautais užpildžius darbuotojams ministerijos, viešosios 2020-10-30 ministerijai, gauti darbuotojams užpildžius
klausimyną dėl korupcijos tolerancijos.
įstaigos,
akcinės
tolerancijos korupcijai nustatyti klausimyną.
bendrovės, valstybės
įmonės
2.3.9. Išanalizuoti ir apibendrintą informaciją pateikti Susisiekimo
2019-12-31 Išvados ir rezultatai pateikiami naujoje Lietuvos
Korupcijos prevencijos komisijai.
ministerijos Biudžeto ir 2020-12-31 Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų
investicijų
valdymo sričių kovos su korupcija programoje.
departamento
Ekonomikos
ir
apskaitos skyrius
2.4. UŽDAVINYS. Sklandžiai įgyvendinti korupcijos prevencijos programą ir užtikrinti užsibrėžtų tikslų tęstinumą
2.4.1.

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

Įvykdymo
terminas
2019-07-31
2020-07-31

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

Susisiekimo
ministerijos
administracijos
padaliniai, įstaigos prie
ministerijos, viešosios
įstaigos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės
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Eil.
Nr.
2.4.2.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

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

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

2.4.3.

Pagal pateiktą Susisiekimo ministerijos administracijos
padalinių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų,
valstybės įmonių, akcinių bendrovių informaciją,
peržiūrima Programa ir parengiamas jos įgyvendinimo
2020–2021 m. priemonių plano projektas.

2.4.4.

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

Įvykdymo
terminas
2020-02-10

Laukiamas rezultatas
Parengtas Programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymo ataskaitos
pateikiamas pateikti pasiūlymus
Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcija koordinavimo komisijai.

2019 m.
projektas
Lietuvos
kovos su

2020-02-10

Parengtas susisiekimo ministro įsakymo projektas
dėl programos ir / ar priemonių plano pakeitimo
projektas pateikiamas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo komisijai.

2020-03-01

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

