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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PLANAS IR JŲ 

ATASKAITA 

2022 m. sausio 17 d. R-19 

(data Nr.) 

 

I dalis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmių pateikimo forma (pildoma pasibaigus metams) 

Vertinimo 
kriterijaus rūšis 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 
vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

2018 2019 2020 2021* 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Programos strateginis tikslas. Sukurti skaidrią ir tvarią susisiekimo sistemą 

1 tikslas. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę 

1 tikslo 1 uždavinys. Siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, 
didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai 

Rezultatas Susisiekimo ministro valdymo srities atsparumo korupcijai lygis, 
balai 

- - - Pagal faktą Pagal faktą 

Produktas Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo rodiklis, proc. 85 88 98 100 100 

1 tikslo 2 uždavinys. Mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams 

Rezultatas Sumažinta administracinės naštos 9168,98 94317,1 74405,55 >3000 >3000 

2 tikslas. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema. 

2 tikslas 1 uždavinys. Ugdyti kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką 

Rezultatas Korupcijos tolerancijos indeksas, proc. 25 16 19 16 13 

Rezultatas Pateiktų antikorupcinių iniciatyvų skaičius, vnt. 3 0 3 0 Pagal faktą 

Produktas Mokymų kiekis, vnt. 5 5 5 - - 



Produktas Skaidrumo mokymuose dalyvavusių darbuotojų vidutinė 
procentinė dalis, proc. 

18 18 18 20 20 

Produktas  Vykdytų mokymų val. tenkantis 1 darbuotojui, val. - - - 0,5 0,5 

Produktas Užregistruotų nusišalinimų dėl interesų konfliktų situacijų 
skaičius, vnt. 

- - - 0 Pagal faktą 

2 tikslas 2 uždavinys. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą 

Rezultatas Pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius, vnt. - 19 3 0 Pagal faktą 

Produktas Pranešimų kanalais gautų pranešimų skaičius, vnt. - 213 201 0 Pagal faktą 

Produktas Pranešimų kanalais gautų pranešimų skaičius, pagal kurį buvo 
atliktas tyrimas, vnt. 

- 85 138 0 Pagal faktą 

Produktas Pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą gautų pranešimų skaičius, vnt. - 0 0 0 Pagal faktą 

2 tikslas 3 uždavinys. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus 

Rezultatas  Pirkimų vertės dalis vykdyta iš vieno tiekėjo, proc. 38,3 10,6 ≤10 ≤10 ≤10 

Produktas Neskelbiamų pirkimų vertės dalis, proc.  4,8 2,1 ≤3 ≤3 ≤3 

Produktas Pirkimų vykdytų ekonominio naudingumo kriterijais 83,1 74,1 ≤80 ≤80 ≤80 

Produktas Pateiktų viešųjų pirkimų duomenų rodiklis, proc. - - - Pagal faktą Pagal faktą 

2 tikslo 4 uždavinys. Didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sektoriumi ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

Rezultatas Korupcijos paplitimas institucijose (1,96)* (1,95)* 0,58 <0,5 <0,45 

Produktas Vidutinis pranešimų skaičius, viešinant priimtus sprendimus ir 
informaciją susijusią su korupcijos prevencija 

6 7 7 ≥6 ≥6 

* N – einamieji metai. 

 

II dalis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių N-N+1 m. plano 

forma ir jo ataskaita (pildoma pusmečiui ir metams pasibaigus) 

Eil. Nr. Priemonė Atsakingas 
vykdytojas 

Įvykdymo 
terminas** 

Laukiamas rezultatas Informacija apie priemonės 
įgyvendinimą*** 

1 2 3 4 5 6 

PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS 

1 TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sistema 

1.1 UŽDAVINYS. Ugdyti skaidrumo kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką 

1.1.1 UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Sudaryti mokymų programas, skatinti bendradarbiavimą ir atvirumą 

1.1.1.1. Organizuoti korupcijos 
prevencijos ir antikorupcinio 
švietimo mokymus darbuotojams 
ir kitus informavimo būdus (toliau 

Susisiekimo 
ministerijos 
Teisės ir 
personalo 

2022-01-17 Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę 
kultūrą ir aplinką, reikalinga teikti 
aktualią informaciją darbuotojams. 
Susisiekimo ministerijai pateikiama 

Viešosios įstaigos „Plačiajuostis 
internetas“ (toliau – Įstaiga) už 
korupcijos prevenciją atsakingas 
darbuotojas 2021 m. vasario 19 d. 



– mokymus), didesnį mokymų 
skaičių skiriant darbuotojams, 
atsakingiems už korupcijos 
prevenciją, viešuosius pirkimus ir 
ūkio subjektų priežiūrą. 

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

informaciją apie suorganizuotų 
mokymų kiekį įvairiomis 
aktualiomis korupcijos prevencijos 
temomis, kartu pateikiant 
informaciją apie dalyvavusių 
darbuotojų mokymuose procentą. 

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



dalyvavo  ~ 90 % Įstaigoje 
dirbančių darbuotojų. 

1.1.1.2. Vykdyti darbuotojų tolerancijos 
korupcijai apklausą 

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

2021-10-01 Nustatytas korupcijos tolerancijos 
indeksas 

2021 m. spalio 8 d. raštu Nr. R-769 
Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijai pateiktos išvados ir 
rezultatai, gauti darbuotojams 
užpildžius atsparumo korupcijai 
lygio nustatymo anketą.  
Apibendrinus darbuotojų 
atsakymus į anketoje pateiktus 
klausimus nustatyta, kad 
darbuotojai netoleruoja korupcinio 
pobūdžio veiksmų. Su darbuotojais 
tinkamai komunikuojama 
korupcijos prevencijos klausimais, 
pateikiama aktualiausia su 
korupcijos prevencijos 
įgyvendinimu susijusi informacija. 
Darbuotojai supažindinti su 
korupcijos prevencijos 
priemonėmis, procesais ir 
procedūromis bei žino į kurį 
darbuotoją turėtų kreiptis, 
susidūrę su korupcijos apraiškomis 
ar turėdami klausimų, susijusių su 
korupcijos prevencijos 
įgyvendinimu.  

1.1.1.3. Vykdyti viešųjų ir privačiųjų 
interesų derinimo stebėseną, 
viešinti informaciją apie 
nusišalinimus 

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

2022-01-15 Įgyvendintas viešųjų ir privačiųjų 
interesų derinimo administravimą 

2021 m. Įstaigos darbuotojai, 
kuriems taikoma pareiga 
deklaruoti privačius interesus, 
teisės aktų nustatyta tvarka pildė, 
tikslino bei teikė privačių interesų 
deklaracijas.  
2021 m. Įstaigoje nusišalinimų 
fiksuota nebuvo. 



1.1.1.4. Rengti korupcijos prevencijos 
mokymus įstaigos darbuotojams. 
Didžiausią dėmesį skirti 
darbuotojų informavimui apie 
galimybes anonimiškai pranešti 
apie pastebėtas korupcinio 
pobūdžio apraiškas tiek Įstaigos 
viduje, tiek už jos ribų 

VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

2021-07-15 Darbuotojų korupcinės aplinkos 
netoleravimas ir siekis išlaikyti 
nulinę toleranciją korupcijai 

2021 m. liepos 9 d. už korupcijos 
prevencijos įgyvendinimą 
atsakingas darbuotojas surengė 
mokymus Įstaigos darbuotojams. 
Šių mokymų metu darbuotojai 
informuoti apie ezistuojančias 
galimybes anonimiškai pranešti 
apie pastebėtus korupcinio 
pobūdžio veiksmus tiek Įstaigos 
viduje, tiek už jos ribų. 

1.1.1.5. Įstaigos svetainėje viešinti, 
bendrinio pobūdžio (nesusijusio 
su konkrečiu darbuotoju ir jo 
turimomis pareigomis) vidaus 
dokumentus, reglamentuojančius 
Įstaigos personalo valdymą ir / 
arba Įstaigos veiklos organizavimą 
bei įgyvendinimą. Ši priemonė 
leistų visuomenei susipažinti su 
Įstaigos personalo valdymu ir 
sumažintų tikimybę priimti 
neteisėtus ir / arba korupcijos 
požymių turinčius sprendimus 

VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

2021-07-15 Skaidri ir plačiajai visuomenei 
prieinama informacija apie 
personalo valdymą 

2021 m. Įstaigos interneto 
svetainėje www.placiajuostis.lt 
rubrikoje „Korupcijos prevencija“ 
buvo viešinami vidaus tvarkomieji 
dokumentai, reglamentuojantys 
korupcijos prevencijos 
įgyvendinimą. 2021 m. liepos 15 d. 
Įstaigos interneto svetainėje 
patalpintas Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo 
tvarkos aprašas , kuris nustato 
darbuotojų pareigas bei tinkamą jų 
įgyvendinimą viešųjų ir privačių 
interesų derinimo srityje. 

2.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą 

2.2.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Netoleruoti korupcijos pasireiškimo 

2.2.1.1. Vykdyti pro-aktyvią veiklą ir 
reaguoti į pateikiamus korupcijos 
pranešimų kanalais, tirti ir 
analizuoti pateikiamą informaciją 
ir ją apibendrinti 

Susisiekimo 
ministerijos 
Biudžeto ir 
investicijų 
departamento 
Ekonomikos ir 
apskaitos 
skyrius, Veiklos 
kokybės ir 
projektų 
valdymo skyrius 
ir Teisės ir 
personalo 

2022-01-17 Užtikrintas atsakomybės 
neišvengiamumo principo 
taikymas ir  apibendrinta statistinė 
informacija: 1) korupcijos 
pranešimų kanalais gautus 
pranešimų skaičius, vnt.; 2) 
pranešimų kanalais gautų 
pranešimų, pagal kurį buvo atlikti 
tyrimai, vnt.; 3) gautų pranešimų 
skaičius pagal Pranešėjo apsaugos 
įstatymą, vnt. 4) pradėtų 
ikiteisminių tyrimų, vnt. 

2022 m. sausio 4 d. raštu Nr. R-2 
Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijai pateikta informacija 
apie 2021 m. gautus pranešimus 
dėl korupcijos. Susisiekimo 
ministerija informuota, kad 
pranešimų, susijusių su korupcijos 
pasireiškimu, gauta nebuvo. 
Pranešimų pagrindu pradėtų 
ikiteisminių tyrimų nebuvo. 

http://www.placiajuostis.lt/


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

2.3. UŽDAVINYS. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus 

2.3.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Vykdomas susisiekimo ministro valdymo srities pirkimų monitoringas bei valdomos pirkimų vykdymo korupcijos rizikos 
veiksniai 

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

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

2021-06-30 Parengta ataskaita apie 2020 
metais atliktus pirkimus ir nustatyti 
kriterijų pasiekimo rezultatai 

2021 m. birželio 30 d. raštu Nr. R-
499 Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijai pateikta 
ataskaita apie Įstaigos 2020 metais 
atliktus pirkimus. 

2.4. UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą susisiekimo sektoriumi ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

2.4.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Viešinti priimtus sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija 

2.4.1.1.  Viešinti veiklą, susijusią su 
korupcijos prevencija. 

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

2022-01-17 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 metais Įstaiga paviešino šią, 
su korupcijos prevenciją susijusią, 
veiklą: 
1. 2021 m. balandžio 19 d. 
visuomenei pateikta informacija 
apie tai, kad Įstaigoje priimtas 
sprendimas 2021 m. korupcijos 
pasireiškimo tikimybės nustatymą 
atlikti Įstaigos tinklų projektų, 
topografinės ir išpildomosios 
dokumentacijos medžiagos 
derinimo, techninių sąlygų 
telekomunikacijų linijų 
prisijungimui/ iškėlimui/ 



apsaugojimui rengimo išorės 
kompanijoms, aukščiau minėtos 
dokumentacijos derinimo veiklos 
srityje; 
2. 2021 m. liepos 12 d. visuomenė 
informuota, kad 2021 m. liepos 9 
d. buvo surengti korupcijos 
prevencijos mokymai 
darbuotojams; 
3. 2021 m. liepos 15 d. 
paviešintas Įstaigos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo tvarkos 
aprašas; 
4. 2021 m. rugpjūčio 10 d. 
visuomenė informuota apie tai, 
kad Įstaigoje atlikta korupcijos 
pasireiškimo tikimybės analizė; 
5. 2021 m. lapkričio 8 d. 
paviešintos Įstaigos dovanų 
politikos gairės; 
6. 2021 m. gruodžio 14 d. 
visuomenė informuota, kad 2021 
m. gruodžio 10 d. buvo surengti 
korupcijos prevencijos mokymai 
darbuotojams. 

 

** Nurodomas pirminis ir visi kiti priemonės įgyvendinimo terminai terminų atidėjimai. 

*** Pildoma teikiant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių N-N+1 m. plano 

ataskaitą (nurodomi konkretūs atlikti veiksmai, patikslinti dokumentai, išspręstos problemos, priemonės vykdymo progresas, jei yra nesklandumų, numatomi ar galimi jų 

sprendimo būdai). 

 

Direktorius                                                                                                   __________________________                                              Gytis Liaugminas 

(ministerijos administracijos padalinio /                                                                              (parašas)                                                                               (vardas ir pavardė) 

organizacijos vadovo pareigos)  

 
Parengė 

(vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)    Jelena Streikuvienė, +370 602 10 477, j.streikuviene@placiajuostis.lt 
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