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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.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

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 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

2021-01-11

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

2021-01-11

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
2018 m. spalio 18 d. antikorupcinio vertinimo išvadą Nr.
4-01-8299, patikslinti procedūrų terminus, rizikingų
mažos vertės pirkimų sumas, nustatyti pirkimų komisijos
ir tiekėjų apklausos poreikį.

Susisiekimo ministerijos
Vandens ir geležinkelių
transporto
politikos
grupė

2021-01-11

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2021-01-11

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.
Patikslinti Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus
vandenų transporto specialistus ir motorinių
pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo
nuostatus; Akreditavimo komisijos veiklos
darbo reglamentą dėl komisijos sudėties
viešinimo;
mokymo
įstaigų
prašymų
nagrinėjimo tvarką.
Patikslinti AB „Lietuvos geležinkeliai“
Rizikingų pirkimų indentifikavimo ir valdymo
tvarkos ir Pirkimo paraiškų rengimo, pateikimo,
derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašus.
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Eil.
Nr.
1.1.5.

1

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

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
2021-01-11

1.1.6.

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.

2021-01-11

1.1.7.

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.

Susisiekimo ministerijos
Vandens ir geležinkelių
transporto
politikos
grupė

2021-01-11

1.1.8.

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos
transporto
2018 m. rugpjūčio 23 d. antikorupcinio vertinimo išvadą saugos administracija
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.

2021-01-11

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

Laukiamas rezultatas
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 prie Susisiekimo
ministerijos viršininko 2011 m. liepos 20 d.
įsakymu Nr. V-441.
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:
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

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

2

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454510/WfDLxXkBND.
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246086/SaJMCrxVqK.
4
Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246087/ihMweYiIyn.
3

5

Eil.
Nr.
1.1.9.

Priemonė

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

1.1.10. 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.

5

Atsakingas vykdytojas

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

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

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Peržiūrėti keleivinio kelių transporto kontrolės
nuostatas, patikslinti Keleivinio kelių transporto
kontrolės nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2016 m.
sausio 20 d. įsakymu Nr. 3-13(1.5 E)5.
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, 2829, 31-34 straipsnius;
2) Traukinio mašinistų mokymo centrų
pripažinimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Valstybinei geležinkelių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
viršininko 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V153;
3) Prašymų išduoti traukinio mašinistų
egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimą ir
įgaliojimus traukinio mašinistų egzaminavimo
centrams nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas
Valstybinei geležinkelių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V196;
4) Prašymų įgyti teisę atlikti fizinių asmenų,
pageidaujančių gauti traukinio mašinisto
pažymėjimą, psichologinį vertinimą vertinimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Valstybinei
geležinkelių
inspekcijos
prie
Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko
2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-284;
5) Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos atliekamų planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių, patvirtintų
Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m.
gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-604, I-IV, VI
skyrių.

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
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

AB „Detonas“,
AB Lietuvos paštas,
AB „Lietuvos
geležinkeliai“,
AB Kelių priežiūra

2021-01-11

Patvirtinti Paramos teikimo tvarkos aprašai.

Susisiekimo ministerijos
Teisės
ir
personalo
skyrius, Biudžeto ir
investicijų departamento
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius

2021-01-11

Įtvirtintos Lietuvos Respublikos paramos ir
labdaros įstatymo nuostatos Susisiekimo
ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių,
įstaigų ir bendrovių elgesio kodekse.

7

Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

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.
1.2.3. Įgyvendinti 2019 m rugpjūčio 26 d. raštą Nr. 4-01-7483 Susisiekimo ministerijos 2021-01-11
„Dėl korupcijos rizikos analizės išvados AB „Kelių Kelių ir oro transporto 2021-01-11
priežiūra“ veiklos srityje“ pateiktus pasiūlymus, ieškoti politikos grupė, Teisės ir
valdymo ir veiklos organizavimo sprendimų, kurie leistų personalo
skyrius,
kaip įmanoma racionaliau panaudoti Lietuvos Valstybės turto ir įmonių
automobilių kelių direkcijos disponuojamas lėšas ir AB valdymo
skyrius,
„Kelių priežiūra“, pajėgumus ir imtis papildomų Biudžeto ir investicijų
priemonių, kad AB „Kelių priežiūra“ nedalyvautų departamentas
sandoriuose, kuriais galimai sudaromos prielaidos
netinkamam viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui ir
nepagrįstiems
tokią
sutartį
sudariusio
tiekėjo
sutaupymams.
1.3. UŽDAVINYS. Įgyvendinti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų metu nustatytas priemones
1.3.1.

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

Susisiekimo ministerijos
Vandens ir geležinkelių
transporto
politikos
grupė

2021-01-11

1.3.2.

Patobulinti privalomosios techninės apžiūros atlikimo
kontrolę, užtikrinant privalomosios techninės apžiūros
atlikimo skaidrumą.
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“.

Susisiekimo ministerijos
Kelių ir oro transporto
politikos grupė
Lietuvos
transporto
saugos administracija

2021-01-11

1.3.3.

2021-01-11

Laukiamas rezultatas

Pritaikyti valdymo ir veiklos organizavimo
sprendimai, kurie leistų kaip įmanoma
racionaliau panaudoti Lietuvos automobilių
kelių direkcijos disponuojamas lėšas ir AB
„Kelių priežiūra“ pajėgumus ir neleistų AB
„Kelių priežiūra“ nedalyvauti sandoriuose,
kuriuose
galimai
sudaromos
prielaidos
korupcijos
rizikos
analizėje
nurodytam
netinkamam viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui.

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.
Patikslintas teisės aktas tiksliai apibrėžiant
terminus.
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Eil.
Nr.
1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Parengti ir patvirtinti įgaliotųjų laivų klasifikavimo Lietuvos
transporto
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros saugos administracija
procedūros aprašą.
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.
Įsigyti/sumontuoti svėrimo įrangą eksploatuojamuose
karjeruose.
Suderinti su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos 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 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto
infrastuktūros
projektų
vertinimo,
atrankos
ir
įgyvendinimo komisijos reglamentą.
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.

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2021-01-11

AB „Kelių priežiūra“

2021-01-11

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

2021-01-11

Susisiekimo ministerijos
Teisės
ir
personalo
skyrius, Biudžeto ir
investicijų
departamentas,
VĮ
Lietuvos oro uostai, VĮ
Klaipėdos
valstybinio
jūrų uosto direkcija, AB
„Lietuvos geležinkeliai“,
AB Lietuvos paštas
Užtikrinti „keturių akių“ principą Pardavimų registro AB „Kelių priežiūra“
pildymui, kad skirtingi pardavimų vadybininkai pildytų

2020-10-01

2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Patvirtintas įgaliotųjų laivų klasifikavimo
bendrovių atstovybių Lietuvoje veiklos
priežiūros procedūros aprašas, pritaikytas
Lietuvos transporto saugos administracijos
struktūrai.
Bus sumažintas bendrovės vidaus teisės aktų
(viešųjų pirkimų srityje) skaičius, konsoliduotos
jų nuostatos, nustatytos aiškios proceso dalyvių
atsakomybės, užtikrinta vidaus kontrolė.
Tinkamas pakraunamų medžiagų apskaitos
kontrolės užtikrinimas.
Patikslintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto
infrastuktūros projektų vertinimo, atrankos ir
įgyvendinimo komisijos reglamentas, numatant
kriterijus, kuriais remiantis būtų sprendžiama, ar
su žemės nuomininku pasirašoma, ar
nepasirašoma Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
infrastruktūros/ suprastruktūros pagerinimo ar
sukūrimo sutartis.
Perimta geroji praktika, vykdant pirkimų
procedūras.

Iki minimumo sumažinta tikimybė sąmoningam
ir (ar) tendencingam skelbimų apie potencialiai
aktualius viešuosius pirkimus „nepastebėjimui“.
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

informaciją apie potencialiai aktualius viešuosius
pirkimus iš skirtingų šaltinių.
1.3.10. Peržiūrėti Pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo AB „Kelių priežiūra“
procedūrą ir papildyti kontrolės mechanizmą sprendimų
nedalyvauti viešuose konkursuose revizija.
1.3.11. Išanalizuoti ir koreguoti Rangos darbų organizavimo,
vykdymo ir kontrolės PRO-11 ir Rangos darbų aktavimo
PRO-13 procedūras, pašalinti dviprasmybes ir
netikslumus.
1.3.12. Sukurti aiškią debitorinių įsipareigojimų valdymo tvarką,
kurioje būtų įtvirtinta:
- informacijos apie vėluojančius atsiskaitymus sklaidos
mechanizmas;
- baziniai atsakingo (-ų) už debitorių atsiskaitymų
kontrolę ir stebėseną asmens (-ų) veiksmų algoritmai;
- galiojančių sutarčių su neatsiskaitančiais klientais
nutraukimo mechanizmas;
- principas, kad prekės parduodamos, paslaugos teikiamos
ar darbai atliekami tik po to, kai patikrinama, ar subjektas
yra visiškai atskaitęs su AB „Kelių priežiūra“.
1.3.13. Įvertinti ir prireikus patikslinti 2014-07-14 įsakymu
Nr. Į-663 patvirtintą Sutarčių rengimo ir vykdymo
kontrolės aprašą, reglamentuojant / patikslinant
darbuotojų, atsakingų už sutarčių kontrolę bei vykdymą,
funkcijas ir atsakomybes.
1.3.14. Atlikti tikslinių informacinių technologijų srityje pirkimo
sutarčių vykdymo stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant
sutartims, sudarytoms dėl saugos planuose numatytų
esminių informacinių technologijų, sistemų ir
infrastruktūros.
1.3.15. Organizuoti mokymus darbuotojams privačių interesų
deklaravimo, interesų konfliktų valdymo klausimais.

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2021-01-11

Skaidresnis
procesas,
iki
minimumo
sumažinantis korupcijos riziką motyvuotam
sprendimo (ne)dalyvauti viešajame konkurse
priėmimui.
Tikslios ir teisingos informacijos apie atliktus
darbus ir suteiktas paslaugas įtraukimas į
apskaitos dokumentus.

AB „Kelių priežiūra“

2021-01-11

AB „Kelių priežiūra“

2021-01-11

Skaidresnė ir aiški debitorių atsiskaitymų
kontrolės ir stebėsenos sistema, užkertanti
galimybę kredituotis valstybės valdomos
bendrovės sąskaita arba iš viso išvengti prievolės
atsiskaityti.

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2020-06-30

Nustatytos darbuotojų, atsakingų už sutarčių
kontrolę bei vykdymą, funkcijos ir atsakomybės.

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2021-01-11

Atliktos 4 tikslinės informacinių technologijų
srities pirkimo sutarčių vykdymo kontrolės.

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2020-06-30

Organizavus mokymus, būtų užtikrintas
teisingas privačių interesų deklaracijų pildymas,
pateikimas.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Nr.
1.3.16. Parengti saugiam geležinkelių transporto eismui pavojų AB
„Lietuvos
keliančių medžių ir krūmų bei mineralizuotų geležinkeliai“
priešgaisrinių juostų priežiūros proceso aprašą.

Įvykdymo
terminas
2020-06-30

1.3.17. Įvertinti AB LG patvirtintą medienos apskaitos ir
pardavimo tvarką pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014-03-12 nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės
aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
patvirtinimo“ ir parengti:
- Apvalios žaliavinės medienos kainos nustatymo
metodiką;
- Medienos apskaitos ir pardavimo proceso aprašą.
1.3.18. Vykdyti
periodiškas
medienos
apskaitymo
inventorizacijas.

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2020-06-30

AB
„Lietuvos
geležinkeliai“

2021-01-11

1.3.19. Parengti pirkimų kontrolės sistemos taisykles ir procesus.

AB Lietuvos paštas

2020-06-30

1.3.20. Nustatyti kontrahentų patikrinimo kriterijus ir procesus.

AB Lietuvos paštas

2020-06-30

Laukiamas rezultatas
Nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka,
dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti
sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai,
terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir
kontrolės funkcijos
Nustatyti aiškūs reikalavimai ir metodai
medienai apskaityti, jos kainai apskaičiuoti.
Nustatyta skaidri veiksmų atlikimo tvarka,
dalyvaujantys subjektai, jų įgaliojimai, įtvirtinti
sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai,
terminai, atskirtos sprendimų priėmimo ir
kontrolės funkcijos

1.3.21. Sukurti ir įdiegti dokumentų valdymo sistemoje modulį AB Lietuvos paštas
dėl sutarties likučių valdymo.
1.3.22. Atlikti periodinę padalinių vykdomų pirkimų patikrą.
AB Lietuvos radijo ir
televizijos centras

2021-01-11

1.3.23. Organizuoti pirkimų proceso vidiniai mokymai.

ir

2021-01-11

ir

2021-01-11

ir

2021-01-11

Siekiant
užtikrinti
medienos
apskaitos
skaidrumą, atlikti medienos apskaitymo
inventorizacijas.
Sukurta nuosekli ir tęstinė viešųjų pirkimų
prevencinė sistema.
Vykdomas viešąjį pirkimą laimėjusio tiekėjo
patikimumo įvertinimas.
Pilnai automatizuota sutarties valdymo ir
vykdymo kontrolė.
Sumažėjęs neatitikimų skaičius pirkimo
dokumentuose, per 2020 m. įvykdžius 3 pirkimų
patikras.
Padidėjusi
darbuotojų
kompetencija,
suvaldomos rizikos.
10% mažiau pirkimų iš vienintelio tiekėjo 2020
m. lyginant su 2019 m.
Suvaldyta asmens duomenų nutekėjimo rizika.

ir

2020-06-30

Aiškesnė pirkimo procedūra darbuotojams.

AB Lietuvos radijo
televizijos centras
1.3.24. Sumažinti padalinių vykdomų pirkimų iš vienintelio AB Lietuvos radijo
tiekėjo proc.
televizijos centras
1.3.25. Pasirašyti Duomenų tvarkytojo atitikties klausimyną ir AB Lietuvos radijo
sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.
televizijos centras
1.3.26. Papildyti pirkimo taisyklių paraiškos formą dėl pasiūlymų AB Lietuvos radijo
vertinimo kriterijų perkant iš vieno tiekėjo.
televizijos centras

2021-01-11
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Eil.
Priemonė
Nr.
1.3.27. Peržiūrėti pareigybių, kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus, sąrašą ir esant poreikiui jį
papildyti.
1.3.28. Peržiūrėti įstaigos teisės aktus (vidaus darbo tvarkos
taisykles, darbo apmokėjimo tvarką, komandiruočių
tvarką) ir jų atitikimą šiuo metu galiojantiems teisės
aktams ir įstaigos struktūrai.
1.3.29. Detalizuoti įgalioto asmens funkcijas, viešų ir privačių
interesų derinimo srityje.
1.3.30. Parengti ir patvirtinti Darbuotojų atrankos tvarką, kurioje
būtų nustatyti aiškūs darbuotojų atrankos kriterijai,
nustatyta atrankos procedūra, jos vykdytojai, kontrolė,
ginčų nagrinėjimo tvarka.
1.3.31. Atnaujinti/patikslinti Darbuotojų veiklos vertinimo
nuostatus, kuriuose būtų aiškiai nustatomi vertinimo
kriterijai, vertinimo skalė, ginčų nagrinėjimo tvarka.
1.3.32. Parengti ir patvirtinti teisės aktų peržiūros tvarką, paskirti
atsakingus asmenis.
1.3.33. Organizuoti mokymus darbuotojams viešųjų ir privačiųjų
interesų deklaravimo tema.
1.3.34. Parengti ir patvirtinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį
vykdomų statybos investicijų projektų patikrinimų
vykdymo tvarką.
1.3.35. Suderinti prieplaukų naudojimo ir priežiūros tvarką su
galiojančia įmonės organizacine struktūra, nustatyti
kontrolės mechanizmą, pašalinti kitas neaiškias arba
dviprasmiškas nuostatas.
1.3.36. Parengti vidaus teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius)
vidaus vandenų laivų priežiūros ir remonto organizavimą
ir vykdymą.
1.3.37. Reglamentuoti
Kauno
bei
Palangos
filialų
kontroliuojamosios zonos transporto priemonių stovėjimo
taisykles bei kainodarą.

Atsakingas vykdytojas
VšĮ
Transporto
kompetencijų agentūra

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Aktualizuotas pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,
sąrašas.
Aktualizuotos vidaus darbo tvarkos taisyklės ir
darbo
apmokėjimo
tvarka,
taip
pat
komandiruočių tvarka pagal galiojančius teisės
aktus ir įstaigos struktūrą.
Patikslintos įgalioto asmens funkcijas, viešų ir
privačių interesų derinimo srityje.
Parengta ir patvirtinta Darbuotojų atrankos
tvarka.

VšĮ
Transporto
kompetencijų agentūra

2021-01-11

VšĮ
Transporto
kompetencijų agentūra
AB „Smiltynės perkėla“

2021-01-11

AB „Smiltynės perkėla“

2020-06-30

Atnaujinti
nuostatai.

AB „Smiltynės perkėla“

2020-06-30

VšĮ
„Aukštaitijos
siaurasis geležinkelis“
Pasienio
kontrolės
punktų direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija

2021-01-11

Parengta ir patvirtinta teisės aktų peržiūros
tvarka, paskirti atsakingi asmenys.
Siekiant teisingai deklaruoti privačius interesus,
suorganizuoti tiksliniai mokymai.
Reglamentuota vykdomų statybos investicijų
projektų patikrinimų vykdymo tvarka.

VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija

2020-06-30

VĮ Lietuvos oro uostai

2021-01-11

2020-06-30

2021-01-11

2020-06-30

Darbuotojų

veiklos

vertinimo

Skaidresnis, aiškesnis
vandens transporto
priemonių laikymo paslaugų organizavimo
procesas,
nustatytos
aiškios
darbuotojų
funkcijos, kontrolės mechanizmas
Skaidrus, aiškus vidaus vandenų laivų priežiūros
ir remonto organizavimo ir vykdymo procesas
Patvirtintos Kauno bei Palangos filialų
transporto
priemonių
stovėjimo
kontroliuojamoje zonoje taisyklės bei kainodara.
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Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Nr.
1.3.38. Stiprinti
transporto
priemonių
stovėjimo VĮ Lietuvos oro uostai
nekontroliuojamoje zonoje vidaus kontrolės procedūras.

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

1.3.39. Reglamentuoti kiekvienai darbuotojų kategorijai galimo
skirti technologinio įrenginio rėžius.
1.3.40. Patvirtinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais limitus bei
jų kontrolės procedūras.
1.3.41. Rengti
korupcijos
prevencijos
mokymus
VšĮ
„Plačiajuostis internetas“ darbuotojams.
1.3.42. Viešinti Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros
plėtros projekto eigą ir su juo įgyvendinimu susijusius
dokumentus.
1.3.43. Nuolatos bendradarbiauti su Naujos kartos interneto
prieigos infrastruktūros plėtros projekto priežiūros ir
kontrolės institucijomis. Nuolatos teikti visą reikalingą
informaciją ir dokumentus apie projekto eigą.
1.3.44. Atnaujinti Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Atliktų statybos
darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo
reglamentą:
1. aiškiai apibrėžti visas naudojamas sąvokas;
2. patikslinti informacijos tūrinį, kurį turi pateikti statinio
statybos techninis prižiūrėtojas, informuodamas LAKD
apie rangovo atliktus darbus;
3. numatyti protingą terminą, per kurį turi būti sudaryta
Darbų priėmimo komisija;
4. numatyti protingą terminą, per kurį Darbų priėmimo
komisijos nariai ir procedūros dalyviai turi būti
informuojami apie numatomą atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui) procedūrą;
5. numatyti reikalavimus, kad visi reikiami kontrolinių
laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai
(protokolai) būtų įvertinti laiku ir tinkamai iki pasirašant
darbų priėmimo aktą;

VĮ Lietuvos oro uostai

2021-01-11

VĮ Lietuvos oro uostai

2021-01-11

VšĮ
„Plačiajuostis
internetas“
VšĮ
„Plačiajuostis
internetas“

2021-01-11

VšĮ
„Plačiajuostis
internetas“

2021-01-11

Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija
prie
susisiekimo ministerijos

2020-06-30

2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Vykdomos papildomos transporto priemonių
stovėjimo nekontroliuojamoje zonoje vidaus
kontrolės procedūros.
Patvirtinti kiekvienai darbuotojų kategorijai
galimo skirti technologinio įrenginio rėžiai.
Patvirtinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais
limitai bei jų kontrolės procedūros.
Siekiant diegti Nulinės korupcijos toleranciją
įmonėje, organizuoti mokymus.
Skaidri ir plačiajai visuomenei prieinama
informacija apie projektą, jo eigą ir pasiektus
rezultatus.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant
maksimaliai skaidriai ir sklandžiai įgyvendinti
projekto uždavinius.
Nustatytos aiškios atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros.
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Eil.
Nr.

Priemonė

6. patikslinti, ką privalo Darbų priėmimo komisijos nariai
patikrinti procedūros metu;
7. numatyti galimybę visiems Darbų priėmimo komisijos
nariams susipažinti su Darbų priėmimo komisijos nario
nepritarimo pasirašyti aktą motyvais;
8. patikslinti procedūrą, kurios metu yra patikrinama ir
patvirtinama, kad Darbų priėmimo komisijos nustatyti
neesminiai trūkumai yra pašalinti;
9. patikslinti Priėmimo akto pavyzdinę formą – numatyti
Darbų priėmimo komisijos darbo pradžios ir pabaigos
datas;
10. numatyti, kad Priėmimo aktai LAKD Dokumentų
valdymo sistemoje butų užregistruoti per protingai
nurodytą laiką.
1.3.45. Atnaujinti LAKD pirkimo sutarčių, pasirašomų dėl
statinio statybos techninės priežiūros vykdymo, šablonus,
numatant pavyzdinėse formose:
1. netesybas už paslaugų teikėjo pareigų, susijusių su
darbų priėmimu ir išskaitų įforminimu, nevykdymą arba
netinkamą vykdymą;
2. nustatyti maksimalų terminą, per kurį statinio statybos
techninis prižiūrėtojas LAKD turi pateikti išskaitų
apskaičiavimo ir įforminimo dokumentus, suderintus su
rangovu;
3. nustatyti pavyzdinės formos aktą dėl piniginių išskaitų
už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą;
4. nustatyti akto dėl piniginių išskaitų už ribinių verčių ir
leistinų nuokrypių nesilaikymą pateikimo terminą LAKD.
1.3.46. Patikslinti kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų
techninės priežiūros ir su ja susijusių laboratorinių tyrimų
ir bandymų paslaugų techninę specifikaciją, numatant
prievolę statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tiksliai
apskaičiuoti, įforminti ir suderinti su rangovu išskaitas už
ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija
prie
Susisiekimo ministerijos

2020-06-30

Padidintos atsakomybės Statinio statybos
techninės priežiūros paslaugų teikiančioms
įmonėms.

Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija
prie
Susisiekimo ministerijos

2020-06-30

Detalizuoti, terminuoti ir aiškūs reikalavimai
techniniam prižiūrėtojui.
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Eil.
Priemonė
Nr.
1.3.47. Parengti dokumentų, gaunamų atliktų darbų perdavimo
statytojui (užsakovui) procedūros metu, perdavimopriėmimo ir saugojimo LAKD tvarkos aprašą, nustatant iš
rangovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo po
statybos darbų pabaigos priimamų dokumentų perdavimopriėmimo ir saugojimo tvarkos procedūras.
1.3.48. Inicijuoti Saugios laivybos įstatymo pakeitimą dėl:
1) „laivų kontrolės“, „laivų apžiūrų“ sąvokų apibrėžimo;
2) „privalomų laivo dokumentų“, „laivo dokumentų“,
„vertinimo“, „atitinkamų dokumentų“, „pirminių,
tarpinių, atnaujinamųjų patikrinimų“, „liudijimų“ sąvokų
apibrėžimo, esant reikalui, suvienodinimo;
3) kriterijų, pagal kuriuos būtų vertinami subjektai,
siekiantys būti įgaliotais atlikti laivų kontrolę ir tokių
įgaliojimų suteikimo procedūros nustatymo;
4) nuorodų į tarptautinių teisės aktų nustatytą tvarką ir
teisės aktų nustatytus atvejus sukonkretinimo 17 str.;
5) 25 str. 2 d. nustatytų laivo uždraudimo išplaukti iš
uosto aplinkybių sukonkretinimo;
6) 26 str. dėl kvalifikacinių reikalavimų laivybos
inspektoriams, atsižvelgiant į Direktyvos Nr. 2009/16/EB
reikalavimus.
1.3.49. Inicijuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2006-04-13 įsakymo Nr. 3-141 „Dėl Pirminės laivo
apžiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą dėl:
1) laivų tipų, bendrosios talpos ir amžiaus, į kuriuos
atsižvelgiant, skiriami du laivybos inspektoriai laivo
apžiūrai atlikti, nustatymo;
2) 19 p. nuostatos „Administracijos <...> įrašo teigiamą
arba neigiamą sprendimą dėl laivo tinkamumo plaukioti“
panaikinimo;
3) 12 p. nustatytų papildomų konstrukcijų būklės
įvertinimų atlikimo tvarkos ir šiuos vertinimus atliekančių
subjektų nustatymo;

Atsakingas vykdytojas
Lietuvos
automobilių
kelių
direkcija
prie
Susisiekimo ministerijos

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

Laukiamas rezultatas
Nustatytos aiškios dokumentacijos priėmimoperdavimo ir saugojimo procedūros Lietuvos
automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo
ministerijos.

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2021-06-30

Aiškus reglamentavimas
įstatyme.

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2021-01-11

Aiškus reglamentavimas Pirminės laivo apžiūros
vykdymo taisyklėse.

Saugios

laivybos

15

Eil.
Nr.

Priemonė

4) reikalavimų, kuriuos turi atitikti konstrukcijos ir
įranga, nustatymo, trūkumų apibrėžimo.
1.3.50. Inicijuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2004-01-08 įsakymoNr. 3-06 „Dėl Lietuvos Respublikos
jūrų laivų registre įregistruotų laivų valstybinės vėliavos
kontrolės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių jūrų
uostuose vykdymo taisyklių patvirtinimo“ keitimą dėl:
1) atvejų, kai laivui uždraudžiama išplaukti iš užsienio
valstybės uosto, ištyrimo / įvertinimo tvarkos, apimčių,
įforminimo nustatymo;
2) „išsamaus patikrinimo“ tvarkos nustatymo;
3) prievolės inspektoriui vadovautis teisės aktuose
nustatytais laivo sulaikymo pagrindais ir kriterijais
nustatymo;
4) „atitinkamų prevencinių ir koregavimo veiksmų“
nustatymo;
5) konkrečių vertinimo kriterijų laivo tikrinimui
nustatymo;
6) konkrečių trūkumų, kuriuos nustačius, sustabdomas
laivo patikrinimas, nustatymo;
7) mažiausiai dviejų darbuotojų dalyvavimo ar filmavimo
įrangos naudojimo laivų kontrolės metu.
1.3.51. Inicijuoti teisės aktų keitimą dėl teisės aktų nuostatų
neatitikties pašalinimo dėl:
1) įgaliojimų vykdyti laivų apžiūras, šių įgaliojimų
suteikimo sąlygų ir tvarkos (Saugios laivybos įstatymo 8
str., 17 str., Įgaliojimų vykdyti apžiūras suteikimo
taisyklės);
2) procedūros, atliekamos pirminės laivo apžiūros metu
nustačius pažeidimų ar neatitikimų (Pirminės apžiūros
taisyklių 9 p., Laivų registravimo taisyklių 29.2 p.);
3) teisės atlikti pirminę laivo apžiūrą (Saugios laivybos
įstatymo 2 str. 5 d., 8 str. 1 d., Pirminės apžiūros taisyklių
5 p., 7 p.);

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2021-01-11

Aiškus reglamentavimas
taisyklese.

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2021-01-11

Panaikinti neatitikimai, dviprasmybės Saugios
laivybos įstatyme, Pirminės apžiūros taisyklėse,
Laivų kontrolės taisyklėse ir Komandiruočių
apmokėjimo
taisyklėse.
Panaikintas
Kvalifikacinių
reikalavimų
inspektoriams
tvarkos aprašas.

Laukiamas rezultatas

Laivų

kontrolės

16

Eil.
Nr.

Priemonė

4) laivų, kuriems netaikomi tarptautinių konvencijų
reikalavimai, kontrolės tvarkos nustatymo (Saugios
laivybos įstatymo 24 str., Laivų kontrolės taisyklių 3 p.,
Laivų patikrinimų tvarkos aprašas);
5) laivų kontrolės procedūrų, laivo inspektavimo aktų ir
su tuo susijusių dokumentų formų (Laivų kontrolės
taisyklių 6 p., Laivų patikrinimų tvarkos aprašas);
6) komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje esančių laivų tinkamumo plaukioti priežiūra,
laivo apžiūromis, patikrinimais ir vertinimais, išlaidų
atlyginimo (Saugios laivybos įstatymo 4 str. 5 d., Pirminės
apžiūros taisyklių 4 p., Laivų patikrinimų tvarkos aprašo
17 p., 23 p., 24 p., Laivų kontrolės taisyklių 10 p.);
7) sąvokos „laivų tinkamumo plaukioti priežiūra“
vartojimo (Saugios laivybos įstatymo 4 str. 5 d.,
Komandiruočių apmokėjimo taisyklių 16 p.);
8) nuostatos, kad LTSA darbuotojo išvykimo tobulinti
kvalifikaciją išlaidas atlygina laivybos bendrovė (Saugios
laivybos įstatymo 4 str. 5 d., Komandiruočių apmokėjimo
taisyklių 2.2 p. ir 16 p.);
9) inicijuoti Kvalifikacinių reikalavimų inspektoriams
tvarkos aprašo pripažinimą netekusiu galios.
1.3.52. Pakeisti Lietuvos saugios laivybos administracijos
direktoriaus 2017-04-25 įsakymu Nr. V-56 „Dėl Pirminės
laivo apžiūros akto formos patvirtinimo” patvirtintą
apžiūros akto formą.
1.3.53. Uosto kapitonas arba jo pavaduotojas periodiškai,
pasirinktinai pasitelkiant LUVIS sutikrina paraiškos
pateikimo ir faktinio laivo išplaukimo laiką. Apie tai turi
būti surašytas tarnybinis pranešimas.
1.3.54. Pakoreguoti LUVIS programos logiką taip, kad būtų
privalomi papildomi įrašai LUVIS pastabose, kurie
argumentuotų, kodėl priimtas konkretus sprendimas dėl
laivo įvedimo (išvedimo) nesilaikant registracijos

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Lietuvos
transporto
saugos administracija

2021-01-11

Pirminės apžiūros akto forma atitiktų Pirminės
laivo apžiūros vykdymo taisykles.

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

2021-01-11

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

2021-01-11

Siekiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
laivybos organizavimo proceso optimizavimo ir
neteisėtų sprendimų priėmimo užkardymo, 2020
m. atlikti 2 patikrinimus.
Siekiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
laivybos organizavimo proceso optimizavimo ir
neteisėtų sprendimų priėmimo užkardymo,
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

eiliškumo, siekiant efektyvesnio ir nenutrūkstamo uosto
laivybos proceso užtikrinimo.

Laukiamas rezultatas
registruoti registracijos eiliškumo nesilaikymo
priežastis.

1.4. UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse
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
kovos
su
korupcija
koordinavimo komisija,
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos
komisija
Įstaigos prie ministerijos,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės,
valstybės įmonės

2020-04-20
2021-04-20

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

2020-04-20
2021-04-20

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

2020-05-15
2021-05-14

Parengti motyvuotą išvados projektą ir pateikti Lietuvos Susisiekimo ministerijos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija Biudžeto ir investicijų

2020-10-01
2021-10-01

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.
Pateiktos motyvuotos išvados Susisiekimo
ministerijai, kuriose nustatyta įstaigoje, įmonėje,
bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybė ir
nustatytos priemonės korupcijos tikimybei
sumažinti.
Parengtas motyvuotos išvados projektas
pateikiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo

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.

1.4.2.

Pateikiami pasiūlymai dėl veiklos sričių, kurioje
planuotina atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę
surašant motyvuotą išvadą.

1.4.3.

Pagal gautą informaciją parengti bendrą Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, sąrašo projektą (toliau – sąrašas),
nustatyti veiklos sritis, kuriose einamaisiais metais
numatyta atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą, surašant motyvuotą išvadą.
Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai apie jų
įstaigose atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą.

1.4.4.

1.4.5.

2020-09-01
2021-09-01
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Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

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

departamento
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
Ekonomikos ir apskaitos
komisijai.
skyrius
1.4.6.
Lietuvos
Respublikos 2020-10-28 Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo
susisiekimo ministerijos 2021-10-28 tikimybės, kuriai pritarė Lietuvos Respublikos
kovos
su
korupcija
susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
koordinavimo komisija,
komisija ir susisiekimo ministras, pateikta
Lietuvos
Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybai.
susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos
komisija
2. TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema
2.1. UŽDAVINYS. Viešinti priimtų sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija
2.1.1.

2.1.2.

Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.

Susisiekimo ministerijos
Komunikacijos skyrius,
įstaigos prie ministerijos,
valstybės
įmonės,
akcinės
bendrovės,
viešosios įstaigos
Pateikti suvestinę informaciją Lietuvos Respublikos Teisės
ir
personalo
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo skyrius
komisijai apie einamaisiais metais atliktų teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą ir atnaujintą informaciją
pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį.
Skelbti informaciją apie susisiekimo ministro valdymo Susisiekimo
ministro
srities akcinių bendrovių dalyvavimą įvairių asociacijų valdymo srities akcinės
veikloje interneto svetainėje.
bendrovės

2021-01-11

Ne mažiau kaip 6 pranešimai per metus paskelbti
įstaigos, įmonės, bendrovės interneto svetainėje
apie veiklą, kuria visuomenė informuojama apie
įstaigų, įmonių, bendrovių veiklą, nukreiptą
prieš korupciją.

2021-01-11

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

Organizuoti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio Susisiekimo ministerijos
švietimo mokymus darbuotojams ir kitus informavimo Teisės
ir
personalo

2021-01-11

Siekiant viešumo ir skaidrumo, atnaujinta
akcinių
bendrovių
interneto
svetainėse
skelbiama informacija apie dalyvavimą įvairių
asociacijų veikloje.
2.2. UŽDAVINYS. Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką susisiekimo ministro valdymo įstaigose

2.1.3.

2.2.1.

2021-01-11

Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir
aplinką, reikalinga teikti aktualią informaciją

19

Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

būdus (toliau – mokymus), didesnį mokymų skaičių skyrius, įstaigos prie
skiriant darbuotojams, atsakingiems už korupcijos ministerijos, valstybės
prevenciją, viešuosius pirkimus ir ūkio subjektų priežiūrą. įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Informacija
apie
organizuojamą
antikorupcinės
iniciatyvos atranką paskelbiama Susisiekimo ministerijos
interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt, o įstaigos prie
ministerijos, viešosios įstaigos, valstybės įmonės ir
akcinės bendrovės informuojamos atskiru raštu.
Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijos balsavimo rezultatus
parengiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
padėkos raštas.
Suorganizuota apvaliojo stalo diskusija skirta įstaigų prie
ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių
bendrovių atstovams.
Nustatyti bendrą sistemą, kuri skatintų veikti pagal
aukščiausius elgesio standartus, siekiant pasitikėjimu
grįstos elgesio kultūros, skaidrių ir atvirų santykių,
kuriuose vengiama viešų privačių interesų konfliktų,
ribojamų dovanų ar paslaugų teikimo, priėmimo atvejų,
kitų teisiškai abejotinų situacijų, apsaugo darbuotojus nuo
tarnybinių, baudžiamųjų administracinių ir kitų
nusižengimų.
Reglamentuotas tinkamas dovanų teikimas ir priėmimas,
nustatyta dovanų deklaravimo ir registravimo tvarka.

Laukiamas rezultatas
darbuotojams.
Susisiekimo
ministerijai
pateikiama informaciją apie suorganizuotų
mokymų kiekį įvairiomis aktualiomis korupcijos
prevencijos
temomis,
kartu
pateikiant
informaciją apie dalyvavusių darbuotojų
mokymuose procentą.
Informacija apie gautas paraiškas iki einamųjų
metų spalio 10 d. pateikiama Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijai.

Susisiekimo ministerijos
Komunikacijos skyrius

2020-07-31
2021-07-30

Susisiekimo ministerijos
Komunikacijos skyrius

2020-12-01
2021-12-01

Apdovanota įstaiga ar darbuotojas už
antikorupcinę veiklą ar iniciatyvą vykdytą prieš
korupciją.

Susisiekimo ministerijos
Komunikacijos skyrius

2020-12-01
2021-12-01

Kartą metuose suorganizuota susisiekimo
sektoriaus apvaliojo stalo diskusija.

Susisiekimo ministerijos
Teisės
ir
personalo
skyrius

2020-06-30

Parengtas Susisiekimo ministerijos ir jos
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
elgesio kodeksas.

Susisiekimo ministerijos
Teisės
ir
personalo
skyrius
Nustatyti bendrus reikalavimus ir principus, siekiant Susisiekimo ministerijos
laikytis teisėtumo principo visose savo veiklos srityse, Teisės
ir
personalo
kurie skatintų Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo skyrius
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerius

2020-06-30

Parengta Susisiekimo ministerijos ir jos
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
dovanų politika.
Parengtas Susisiekimo ministerijos ir jos
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
veiklos partnerių elgesio kodeksas.

2020-06-30
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Eil.
Nr.

2.2.8.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas

veikti pagal visuotinai pripažintus skaidraus elgesio
standartus.
Nustatyti bendruosius korupcijos prevencijos principus,
įsipareigojimus, susijusius su korupcijos prevencija, ir
prevencines priemones.
Patvirtinus Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių
elgesio kodeksą, patikslinti pirkimo dokumentus.

Susisiekimo ministerijos
Teisės
ir
personalo
skyrius
Susisiekimo ministerijos
Teisės
ir
personalo
skyrius

2020-06-30

gautus Susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir investicijų
departamento
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius, Veiklos kokybės
ir projektų valdymo
skyrius ir Teisės ir
personalo
skyrius,
įstaigos prie ministerijos,
valstybės
įmonės,
viešosios
įstaigos,
akcinės bendrovės
Atliekama apklausa, kurioje būtų nustatyta visuomenės Susisiekimo ministerijos
dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos Komunikacijos skyrius
veiklos skaidrumą.

2020-04-30
2021-01-11

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

2021-01-11

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

Laukiamas rezultatas

Parengtas Susisiekimo ministerijos ir jos
reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
atsparumo korupcijai politika.
2.2.9.
2021-01-11 Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos
partnerių
elgesio
kodeksas
paskelbtos
internetinėje
Susisiekimo
ministerijos
svetainėje, pakoreguoti pirkimo dokumentai.
2.2.10. Patvirtinus Susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo Susisiekimo ministerijos 2021-01-11 Patikslintas 2013 m. kovo 26 d. potvarkis Nr. 4srities įmonių, įstaigų ir bendrovių dovanų politiką, Ūkio skyrius
14 „Dėl gautų dovanų įvertinimo ir saugojimo
atnaujinti tvarkos aprašą, reglamentuojantį dovanų
tvarkos“, papildant Susisiekimo ministerijos ir
įvertinimą ir saugojimo tvarką.
jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių dovanų politikos nuostatomis.
2.3. UŽDAVINYS. Atlikti tyrimus, analizes ir apklausas, skirtas vykdyti korupcijos prevencijos monitoringo funkcijas
2.3.1.

2.3.2.

Pateikti informaciją apie
pranešimus dėl korupcijos.

praėjusių

metų
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Eil.
Nr.
2.3.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo
terminas
2020-06-30

Laukiamas rezultatas

Pateikti Korupcijos prevencijos komisijai informaciją apie Susisiekimo ministerijos
Surinkta informacija apie 2019 metais atliktus
2019 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo Teisės
ir
personalo
pirkimus pagal nustatytus kriterijus.
ministerijos pateiktą užklausą.
skyrius, įstaigos prie
ministerijos,
viešosios
įstaigos,
akcinės
bendrovės,
valstybės
įmonės
2.3.4. Pagal pateiktus duomenis pateiktus Susisiekimo Susisiekimo ministerijos 2020-07-31 Atlikto tyrimo rezultatai su pasiūlymais dėl 2019
ministerijos Teisės ir personalo skyriaus, įstaigų prie Biudžeto ir investicijų
metais atliktų pirkimų pagal nustatytus kriterijus
ministerijos, viešųjų įstaigų, akcinių bendrovių ir departamento
pateikiami Lietuvos Respublikos susisiekimo
valstybės įmonių, atlikti analizę.
Ekonomikos ir apskaitos
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
skyrius
komisijai.
2.3.5. Parengtą klausimyną, kuris padėtų nustatyti darbuotojų Susisiekimo ministerijos 2020-08-10 Peržiūrėtas klausimyno turinys, paruoštas
toleranciją korupcijai, pateikti Korupcijos prevencijos Biudžeto ir investicijų
susisiekimo sektoriaus darbuotojų apklausai.
komisijai.
departamento
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius
2.3.6. Pateikti klausimyną užpildyti įstaigų, įmonių, bendrovių Susisiekimo ministerijos 2020-09-01 Pateiktas
klausimynas
įstaigoms
prie
darbuotojams ar jų grupėms.
Biudžeto ir investicijų 2021-09-01 ministerijos, viešosioms įstaigoms, akcinėms
departamento
bendrovėms, valstybėms įmonėms.
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius
2.3.7. Pateikti Susisiekimo ministerijai rezultatus ir išvadas, Įstaigos prie ministerijos, 2020-10-30 Pateiktos išvados ir rezultatai Susisiekimo
susijusias su rezultatais, gautais užpildžius darbuotojams viešosios
įstaigos, 2021-10-30 ministerijai, gauti darbuotojams užpildžius
klausimyną dėl korupcijos tolerancijos.
akcinės
bendrovės,
klausimyną,
skirtą
nustatyti
korupcijos
valstybės įmonės
toleranciją.
2.3.8. Išanalizuoti ir apibendrinti apklausos dėl korupcijos Susisiekimo ministerijos 2020-12-01 Išvados ir rezultatai pateikiami naujoje Lietuvos
tolerancijos rezultatus ir informaciją pateikti Korupcijos Biudžeto ir investicijų 2021-12-01 Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų
prevencijos komisijai.
departamento
valdymo sričių kovos su korupcija programoje.
Ekonomikos ir apskaitos
skyrius
2.4. UŽDAVINYS. Sklandžiai įgyvendinti korupcijos prevencijos programą ir užtikrinti užsibrėžtų tikslų tęstinumą
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Eil.
Nr.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Atsakingi vykdytojai pateikia informaciją apie Programos
įgyvendinimo 2020 m. priemonių vykdymą ir pateikia
pasiūlymus dėl Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022
m. priemonių plano projekto.

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

Pagal pateiktą Susisiekimo ministerijos administracijos
padalinių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų,
valstybės įmonių, akcinių bendrovių informaciją,
parengiamas Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių
plano vykdymo ataskaitos projektas.
Pagal pateiktą Susisiekimo ministerijos administracijos
padalinių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų,
valstybės įmonių, akcinių bendrovių informaciją,
peržiūrima Programa ir parengiamas jos įgyvendinimo
2021–2022 m. priemonių plano projektas.
Korupcijos prevencijos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo ir Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos
prevencijos
komisijose
apsvarstomi
Programos
įgyvendinimo 2020 m. priemonių plano vykdymo
ataskaitos ir Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022 m.
priemonių plano projektai.

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

2021-02-10

2021-02-10

2021-03-01

Laukiamas rezultatas
Pateikta informacija apie priemonių, numatytų
Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių
plane, įvykdymo rezultatus, pateikti pasiūlymai
dėl Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022
m. priemonių plano projekto.
Parengtas Programos įgyvendinimo 2020 m.
priemonių plano vykdymo ataskaitos projektas
pateikiamas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo
komisijai.
Parengtas susisiekimo ministro įsakymo
projektas dėl programos ir jos priemonių plano
pakeitimo pateikiamas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
koordinavimo komisijai.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
korupcijos prevencijos komisijai pritarus,
ataskaita paskelbiama Susisiekimo ministerijos
interneto svetainėje, o susisiekimo ministro
įsakymo projektas dėl programos ir jos
priemonių plano pakeitimo pateikiamas tvirtinti
susisiekimo ministrui.

