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STRATEGINIS TIKSLAS. SUKURTI SKAIDRIĄ IR TVARIĄ SUSISIEKIMO SISTEMĄ 

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

 

1.1. UŽDAVINYS. Siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, 

didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai 
 

1.1.1.  1.1.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Įgyvendinti antikorupcinio vertinimo išvadose ir korupcijos rizikos išvadose pateiktas rekomendacijas 

1.1.1.1.  Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

2016-10-14 antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-7702 

pakeisti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-

07-27 įsakymas Nr. 3-501 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių 

vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių 

pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo nuostatų 

patvirtinimo“. 

Susisiekimo ministerijos 

Vandens ir geležinkelių 

transporto politikos 

grupė 

2022-01-17 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. 

1.1.1.2.  Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos 2017-05-11 išvadoje dėl korupcijos analizės Nr. 4-

01-3580 „Dėl korupcijos rizikos analizės Susisiekimo, 

Finansų ir Energetikos ministerijų valdomų bendrovių 

paramos teikimo srityse“ pateiktus pasiūlymus, 

patobulinant/patvirtinant vidaus teisės aktus dėl bendrovių 

paramos teikimo. 

Susisiekimo ministerijos 

Valstybės turto ir įmonių 

valdymo skyrius, 

AB „Detonas“,  

AB Lietuvos paštas,  

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“,  

AB Problematika 

2022-01-17 Patikslinus bendrovių įstatus, patvirtinti Paramos 

teikimo tvarkos aprašai. 

1.1.1.3.  Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

2020-03-13 antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-2106 

„Dėl vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto Nr. 19-9172(3)“1. 

Susisiekimo ministerijos 

Vandens ir geležinkelių 

transporto politikos 

grupė 

2022-01-17 Užtikrintas teisinio reguliavimo aiškumas. 

1.1.2.  UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Įgyvendinti Nacionalinės programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos plane numatytus veiksmus 

 

1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/03eb1460652311eaa02cacf2a861120c?positionInSearchResults=122&searchModelUUID=b0ba86de-6afa-4cf4-91dd-

7940230e5ce1  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/03eb1460652311eaa02cacf2a861120c?positionInSearchResults=122&searchModelUUID=b0ba86de-6afa-4cf4-91dd-7940230e5ce1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/03eb1460652311eaa02cacf2a861120c?positionInSearchResults=122&searchModelUUID=b0ba86de-6afa-4cf4-91dd-7940230e5ce1
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1.1.2.1.  Parengti reikiamus teisės aktų projektus ir nustatyti 

aiškesnius ir objektyvius lėšų skyrimo savivaldybėms 

kriterijus. 

Susisiekimo ministerijos 

Kelių ir oro transporto 

politikos grupė 

2022-07-15 Būtų užtikrintas objektyvus, viešesnis ir skaidrus 

lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, asfaltuoti, tvarkyti, paskirstymas ir 

panaudojimas. 

1.1.2.2.  Sukurti kelių duomenų el. paslaugą. VĮ Lietuvos automobilių 

kelių direkcija 

2022-01-17 Būtų užtikrintas objektyvus, viešesnis ir skaidrus 

lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, asfaltuoti, tvarkyti, paskirstymas ir 

panaudojimas. 

1.1.2.3.  Kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija koordinuoti 

įgyvendinamų teisės aktų projektų rengimą, teikti metodinę 

ir ekspertinę pagalbą savivaldybėms siekiant skaidrinti ir 

suvienodinti lėšų panaudojimo praktiką. 

Susisiekimo ministerijos 

Kelių ir oro transporto 

politikos grupė 

2022-07-15 Būtų užtikrintas objektyvus, viešesnis ir skaidrus 

lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

tiesti, asfaltuoti, tvarkyti, paskirstymas ir 

panaudojimas. 

1.2. UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse ir įgyvendinti 

priemones, siekiant valdyti korupcijos rizikas 

1.2.1.  UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Valdyti korupcijos riziką turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo veiklos srityje 

1.2.1.1.  Patikslinti SM Finansų kontrolės taisykles, papildant ūkio 

operacijų vykdymo finansų kontrolės procedūras. 

Susisiekimo ministerijos 

Biudžeto ir investicijų 

departamento 

Ekonomikos ir apskaitos 

skyrius 

2022-01-17 Nustatyta atsakomybė dėl SM tarnybiniams 

automobiliams skiriamų išlaidų apimties 

kontrolės. 

1.2.1.2.  Patikslinti SM vidaus tvarkos taisykles atsižvelgiant 

pasikeitimus dėl telemetrinių įrenginių bei užsakymo 

procedūros  elektroninėje aplinkoje pasikeitimus. 

Susisiekimo ministerijos 

Ūkio skyrius 

2022-01-17 Aiškesnė nuostatos dėl pasikeitusių įpareigojimų 

ir elektroninės aplinkos. 

1.2.1.3.  Parengti tvarkos aprašą, reglamentuojantį nereikalingo arba 

netinkamo naudoti turto utilizavimo procedūrą. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Aiški ir teisėtai vykdoma nereikalingo turto 

utilizavimo procedūra 

1.2.1.4.  Patikslinti Lietuvos transporto saugos administracijos 

transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 

2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 2BE-406 „Dėl Lietuvos 

transporto saugos administracijos transporto priemonių 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, kad transporto 

priemonių remonto darbai (ne tik tais atvejais, kuomet 

siekiama įsigyti naujas padangas ar akumuliatorius), prieš 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

Susisiekimo ministerija 

 

2022-12-31 Pritaikytos kontrolės priemonės dėl LTSA 

transporto priemonių remonto darbų vykdymo. 
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juos įsigyjant būtų suderinti su Projektų valdymo skyriaus 

vedėju. 

1.2.1.5.  Atnaujinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie 

Susisiekimo ministerijos 2015 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. 

2BBE-05 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie 

Susisiekimo ministerijos turto naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

Susisiekimo ministerija 

2022-12-31 Atnaujintas LTSA turto naudojimo tvarkos 

teisinis reguliavimas, numatantis turto 

perdavimo LTSA darbuotojui, turto naudojimosi 

ir grąžinimo LTSA procedūras. 

1.2.1.6.  Parengti direkcijos direktoriaus sudaromų komisijų darbo 

reglamentus. 

Pasienio kontrolės 

punktų direkcija 

2022-01-17 Parengti Valstybės turto pripažinimo 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

komisijos, direkcijai patikėto pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti 

valstybės turto nurašymo ir likvidavimo 

komisijos ir Nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo 

viešuose prekių aukcionuose komisijų darbo 

reglamentai. 

1.2.1.7.  Atnaujinti direkcijos teisės aktus, reglamentuojančius 

direkcijos apskaitoje ir atskaitomybėje esančio turto 

inventorizaciją ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti direkcijos turto nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo tvarką. 

Pasienio kontrolės 

punktų direkcija 

2022-01-17 Patvirtintos su galiojančiais teisės aktais 

suderintos Inventorizacijos taisyklės ir 

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti direkcijos turto nurašymo, 

išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas. 

1.2.1.8.  Remonto darbų sutartyse numatyti įpareigojimą, kad 

rangovas, gavęs techninę užduotį, privalo su KVJUD 

suderinti būsimų darbų sąmatą ir ja vadovautis. 

VĮ Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcija 

2022-01-17 Bus užkirstas kelias galimam piktnaudžiavimui. 

1.2.1.9.  Papildyti Tarnybinių lengvųjų, krovininių, nuomojamų ir 

asmeninių automobilių įsigijimo, nuomos ir eksploatavimo 

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje tvarkos 

aprašą punktu, kuriame būtų numatyta, kad Bendrojo 

skyriaus viršininko pavaduotojas kartą per mėnesį sutikrina 

atsitiktine tvarka pasirinkto automobilio kelionės lapo ir 

degalų sunaudojimo aktuose pateiktus duomenis su 

automobilio GPS kontrolės sistemos informacija ir apie tai 

surašo sutikrinimo aktą. 

VĮ Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcija 

2022-01-17 Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo procesas. 
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1.2.1.10.  Įvertinti galimybę degalų pylimo ir sunaudojimo kontrolei 

naudoti specializuotą programinę įrangą. 

VĮ Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcija 

2022-01-17 Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo procesas. 

1.2.1.11.  Papildyti KVJUD generalinio direktoriaus 2018 m. liepos 

31 d. įsakymu Nr. V-182 patvirtintą VĮ Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcijos aprūpinimo 

kanceliarinėmis, ūkinėmis ir valymo prekėmis bei kitu 

mažaverčiu inventoriumi tvarkos aprašą papildoma 

informacija, kuri nustatytų materialinių vertybių išdavimo 

fiksavimo tvarką, registruojant faktą prekių ir medžiagų 

išdavimo žurnaluose arba kitomis atskaitomybę ir turto 

judėjimą užtikrinančiomis priemonėmis (data, kiekis, kam 

išduota). 

VĮ Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcija 

2022-01-17 Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo procesas. 

1.2.1.12.  Papildyti KVJUD generalinio direktoriaus 2014 m. 

lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-312 patvirtintas VĮ Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcijos atiduoto naudoti 

trumpalaikio turto apskaitos ir nurašymo taisykles 

papildoma informacija, kuri nustatytų materialinių vertybių 

išdavimo fiksavimo tvarką, registruojant faktą prekių ir 

medžiagų išdavimo žurnaluose arba kitomis atskaitomybę 

ir turto judėjimą užtikrinančiomis priemonėmis (data, 

kiekis, kam išduota). 

VĮ Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcija 

2022-01-17 Skaidresnis KVJUD turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo procesas. 

1.2.1.13.  Nustatyti kriterijus ir procedūras dėl medžiagų, 

susidarančių po kelio rekonstrukcijos, remonto ir tinkamų 

antriniam panaudojimui, apskaitos, saugojimo, pardavimo 

ir  naudojimo. 

VĮ Lietuvos automobilių 

kelių direkcija 

2022-01-17 Apibrėžti kriterijai medžiagų, tinkamų  

antriniam panaudojimui, saugojimui, 

nuvertėjimui. 

1.2.1.14.  Reglamentuoti medžiagų, susidarančių po kelio 

rekonstrukcijos, remonto ir tinkamų antriniam 

panaudojimui, perdavimo-priėmimo procedūras Kelių 

direkcijos veiklos organizavimo dokumentuose arba 

atitinkamose sutartyse. 

VĮ Lietuvos automobilių 

kelių direkcija 

2022-01-17 Nustatytos atitinkamos atsakomybės ir 

priėmimo-perdavimo procedūros medžiagų, 

tinkamų antriniam panaudojimui. 

1.2.1.15.  Numatyti pareigą paskirtiems atsakingiems už turtą 

asmenims užtikrinti turto perdavimo, sunaikinimo, dingimo 

informacijos atsekamumą nuo aplinkybių atsiradimo 

momento. 

VĮ Lietuvos oro uostai 2022-01-17 Numatyta pareiga kaupti informaciją apie turto 

perdavimo, dingimo, sunaikinimo faktą ir 

savalaikiai gauta informacija apie turto dingimą 

ar sunaikinimą. 
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1.2.1.16.  Numatyti papildomas vidaus kontrolės procedūras įvedant 

turtą į apskaitą.  

VĮ Lietuvos oro uostai 2022-01-17 Numatytos ir vykdomos papildomos vidaus 

kontrolės priemonės. 

1.2.1.17.  Kompensacijų už asmeninio lengvojo automobilio 

naudojimą tarnybos reikmėms tvarkos peržiūrėjimas. 

VĮ „Oro navigacija“ 2022-01-17 Bus aiškesnė faktinė patirtų degalų įsigijimo 

išlaidų kompensacijos tvarka; bus aiškūs 

kriterijai, kokias atvejais laikoma, kad asmeninis 

automobilis naudojamas tarnybos reikmėms. 

1.2.1.18.  Atsižvelgiant į susisiekimo ministro 2021 m. birželio 25 d. 

įsakymą Nr. 1K-43 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2014 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 3-162 „Dėl 

tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir 

naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ 

pakeitimo“ peržiūrėti vidaus teisės aktus. 

VĮ Vidaus vandens kelių 

direkcija 

2022-01-17 Skaidresnis, aiškesnis tarnybinių automobilių 

naudojimo procesas, pašalintos neaiškios ir 

dviprasmiškos nuostatos. 

1.2.1.19.  Parengti ir patvirtinti kilnojamojo turto pardavimo tvarką, 

kurioje būtų numatyti kilnojamojo turto pardavimo 

inicijavimo, siūlomo parduoti kilnojamojo turto vertės 

nustatymo ir pardavimo procesai. 

AB „Detonas“ 2022-01-17 Parengta ir patvirtinta kilnojamojo turto 

pardavimo tvarka. Skaidresnis ir objektyvesnis 

kilnojamojo turto pardavimas. 

1.2.1.20.  Parengti ir patvirtinti nekilnojamojo turto nuomos tvarką. AB „Detonas“ 2022-01-17 Parengta ir patvirtinta nekilnojamojo turto 

nuomos tvarka. Skaidresnis ir objektyvesnis 

nekilnojamojo turto nuomojimas. 

1.2.1.21.  AB KP interneto svetainėje sukurti skiltį, kurioje būtų 

skelbiama informacija apie išnuomojamą turtą. 

AB „Kelių priežiūra“ 2022-01-17 Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių 

nekilnojamojo turto valdymo gairių viešumo ir 

skaidrumo principų užtikrinimas. 

1.2.1.22.  AB KP sudarytus turto sandorius viešinti AB KP 

internetiniame tinklapyje, skelbiant išnuomoto turto 

ketvirčio suvestines apie tuo laikotarpiu naujai sudarytas 

nuomos sutartis, pateikiant apibendrintą statistinę 

informaciją (sutarties sudarymo data, terminas, objekto 

adresas, išnuomotas plotas, kokia veikla vykdoma ir pan.) 

(kiekvieną ketvirtį). 

AB „Kelių priežiūra“ 2022-01-17 Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių 

nekilnojamojo turto valdymo gairių viešumo ir 

skaidrumo principų užtikrinimas. 

1.2.1.23.  Turto nuomos sandorio įregistravimo Nekilnojamo turto 

registre kontrolė. 

AB „Kelių priežiūra“ 2022-01-17 Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių 

nekilnojamojo turto valdymo gairių viešumo ir 

skaidrumo principų užtikrinimas. 
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1.2.1.24.  Peržiūrėti DVS negaliojančių dokumentų (įsakymų, tvarkų, 

procedūrų ir kt.) korteles ir apie negaliojimą padaryti 

atitinkamas atžymas. 

AB „Kelių priežiūra“ 2022-01-17 Sprendimų priėmimai galiojančiais vidaus teisės 

aktais. 

1.2.1.25.  Nustatytų korupcinių ar kitų netoleruotino elgesio atvejų 

viešinimas intranete ( kiekvieną ketvirtį). 

AB „Kelių priežiūra“ 2022-01-17 Nulis pasikartojančių korupcinių atvejų pagal 

paviešintas rizikas. 

1.2.1.26.  Sudaryto korupcinių rizikų valdymo veiksmų plano 

(Transporto, technikos ir medžiagų naudojimas 

asmeniniais tikslais) įgyvendinimo analizė. 

AB „Kelių priežiūra“ 2022-01-17 Nustatytų rizikos veiksnių panaikinimas/ 

sumažinimas, naujų identifikavimas. 

1.2.1.27.  Įvertinti centralizuotos informacinės sistemos, kurioje būtų 

nurodytas visas darbuotojui išduotas turtas, poreikį. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-01-17 Įvertintas centralizuotos informacinės sistemos, 

kurioje būtų nurodytas darbuotoju išduotas 

turtas, poreikis. 

1.2.1.28.  Parengti teisės aktą, reglamentuojantį turto išdavimo 

darbuotojui tvarką – numatantį bendro naudojimo ir 

individualaus turto priskyrimo procedūras. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-01-17 Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis 

individualaus ir bendro naudojimo turto 

išdavimo darbuotojui procedūras. 

1.2.1.29.  Parengti teisės aktą, reglamentuojantį turto grąžinimo, 

nutraukiant darbo santykius su LTG įmonių grupe, tvarką. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-01-17 Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis turto, 

už kurį darbuotojas materialiai atsakingas, 

grąžinimo tvarką nutraukiant darbo santykius. 

1.2.1.30.  Parengti teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) turto 

vertės nustatymo ir padarytos žalos apskaičiavimą, 

numatantį turto vertės nustatymą ir žalos apskaičiavimą 

arba pagal poreikį  papildyti jau turimus aktualius su turto 

vertės nustatymu ir žalos apskaičiavimu susijusius teisės 

aktus. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-01-17 Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis turto 

vertės nustatymą ir padarytos žalos 

apskaičiavimą arba papildyti aktualūs turimi su 

turto vertės nustatymu ir padarytos žalos 

apskaičiavimu susiję teisės aktai. 

1.2.1.31.  Papildyti NT politiką nuostata, kad „nekilnojamasis turtas 

nebūtų perleidžiamas ar išnuomojamas valstybės valdomos 

bendrovės darbuotojams, valstybės valdomos bendrovės 

priežiūros ir valdymo organų nariams ar su jais susijusiems 

asmenims“. 

AB „Lietuvos paštas“ 2022-01-17 Užtikrintas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse 

tvarkos aprašo įgyvendinimas. 

1.2.1.32.  Atnaujinti NT pardavimo tvarką, aiškiau detalizuojant 

sprendimų priėmimo kriterijus, laisvo nenaudojamo NT 

sąvoką, konkurso ir aukciono skelbimų tekstų šablonus, 

atvejus, kada yra laikoma, kad konkursas arba aukcionas 

neįvyko ir organizuojamas pakartotinis konkursas arba 

aukcionas. 

AB „Lietuvos paštas“ 2022-01-17 Nustatyti aiškesni NT pardavimo sprendimų 

priėmimo kriterijai ir detalizuoti procesai, 

apibrėžtos sąvokos, sudaryti skelbimų tekstų 

šablonai. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1.2.1.33.  Atnaujinti NT išnuomojimo tvarką, detalizuojant 

sprendimų priėmimo kriterijus ir procesą, skelbimų tekstų 

šablonus. 

AB „Lietuvos paštas“ 2022-01-17 Nustatyti aiškesni NT išnuomojimo sprendimų 

priėmimo kriterijai ir detalizuoti procesai, 

sudaryti skelbimų tekstų šablonai. 

1.2.1.34.  Atnaujinti NT išsinuomojimo tvarką, detalizuojant 

sprendimų priėmimo kriterijus, neskelbiamų derybų 

dalyvių skyrimą, atsakomybes. 

AB „Lietuvos paštas“ 2022-01-17 Nustatyti aiškesni NT išsinuomojimo sprendimų 

priėmimo kriterijai, procesai atsakomybės. 

1.2.1.35.  Atnaujinti Pašto atidarymo / atnaujinimo / perkėlimo tvarka 

tvarką, aiškiau detalizuojant sprendimų priėmimo kriterijus 

ir procesus, formuluotes, atskiriant statybos darbų 

planavimo, vykdymo ir kontrolės atsakomybes. 

AB „Lietuvos paštas“ 2022-01-17 Nustatyti aiškesni Pašto atidarymo / atnaujinimo 

/ perkėlimo sprendimų priėmimo kriterijai, 

procesai, formuluotės ir atsakomybės. 

1.2.1.36.  Patvirtinti nenaudojamo / nereikalingo turto pardavimo 

tvarka. 

AB „Problematika“ 2022-01-17 Išsamiai reglamentuota nenaudojamo / 

nereikalingo turto pardavimo tvarka. 

1.2.1.37.  
Sudaryta nenaudojamo/nereikalingo turto vertinimo 

komisija. 

AB „Problematika“ 2022-01-17 Sudaryta nenaudojamo/nereikalingo turto 

vertinimo komisija, taip užtikrinant didesnę 

antikorupcinę kontrolę. 

1.2.1.38.  Apie parduodamą nenaudojamą / nereikalinga turtą skelbti 

viešai, taip siekiant pritraukti daugiau pirkėjų bei turtą 

parduoti už rinkos kainą. 

AB „Problematika“ 2022-01-17 Sudarytos visiems potencialiems pirkėjams 

vienodos sąlygos įsigyti parduodamą turtą už 

rinkos kainą. 

1.2.1.39.  Pavesti Nekilnojamojo turto nuomos procesą organizuoti 

nekilnojamojo turto nuomos komisijai, nustatyti tipines 

nekilnojamojo turto nuomos sutarčių nuostatas, kuriose 

būtų nurodytos aiškios įstatymų reikalavimus bei 

skaidrumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus 

atitinkančios sutarties nuostatos, apibrėžti galimi netesybų 

dydžiai už netinkamą sutarties vykdymą, ir užtikrinti, kad 

nuomos sandoris būtų sudarytas pagal tipinę sutartį. 

AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17 Nustatytos atsakomybės dėl nekilnojamojo turto 

nuomos ir tipinės nekilnojamojo turto nuomos 

sutarčių nuostatos. 

1.2.1.40.  Patikslinti AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus 

2020-01-03 įsakymu patvirtinta AB „Smiltynės perkėla“ 

valdomo nekilnojamojo turto sandorių sudarymo tvarką, 

nustatant poreikį  atlikti turto vertinimą dėl galimai 

pakitusio turto nuomos kainos nustatymo kai baigiasi turto 

nuomos terminas.  

AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17 Patikslintas turto nuomos procesas kai pasibaigia 

turto nuomos terminas dėl nuomos kainos 

koregavimo atliekant turto vertinimą. 

1.2.1.41.  Papildyti AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo 

turto sandorių sudarymo tvarką, nustatant kriterijus, kuriais 

AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17 Nustatyti kriterijais, kuriais vadovaujantis 

nustatoma turto pardavimo pradinė kaina, 
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Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

vadovaujantis nustatoma turto pardavimo pradinė kaina, kai 

po atlikto turto vertinimo, buhalterinėje apskaitoje 

apskaityta likutinė turto ar kitos vertės, į kurias numatoma 

atsižvelgti, skiriasi, numatant terminą kiek laiko gali būti 

vadovaujamasi turto vertinimu nustatant pradinę pardavimo 

kainą. 

atsiradus turto vertės skirtumams tarp turto 

vertinimo metu nustatytos vertės ir buhalterinėje 

apskaitoje apskaitytos likutinės vertės, taip pat 

nustatyti turto vertinimu galiojimo terminą. 

1.2.1.42.  Papildyti AB „Smiltynės perkėla“ valdomo nekilnojamojo 

turto sandorių sudarymo tvarką, nustatant su turto 

pardavimu susijusius terminus: per kiek laiko nuo 

elektroninio aukciono pabaigos turi būti surengtas 

Komisijos posėdis (pavyzdžiui, praėjus ne daugiau kaip 3 

darbo dienoms nuo el. aukciono pabaigos), per kiek laiko 

turi būti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis su didžiausios 

kainos pasiūlymą pateikusiu dalyviu, kai turtas 

parduodamas konkurso (ne aukciono) būdu (pavyzdžiui, per 

1 mėnesį), kas ir per kiek laiko turi išnagrinėti su pardavimo 

procesu susijusius pranešimus. 

AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17 Nustatyti su turto pardavimu susijusius terminai. 

1.2.1.43.  Papildyti AB „Smiltynės perkėla“ nereikalingo ar 

netinkamo (negalimo) veikloje naudoti kilnojamojo turto 

pardavimo inicijavimo ir vykdymo tvarką dėl Bendrovės 

kilnojamasis turto pardavimo ir perleidimo tvarką. 

AB „Smiltynės perkėla“ 2022-01-17 Detalizuotas kilnojamojo turto pardavimo 

procesas. 

1.2.1.44.  Patvirtinti informacinių technologijų resursų 

administravimo proceso tvarką. 

VšĮ „Aukštaitijos 

siaurasis geležinkelis“ 

2022-01-17 Tinkamas ir teisingas informacinių technologijų 

resursų valdymas, naudojimas ir disponavimas. 

1.2.1.45.  Įvertinti turtinių klausimų reglamentavimo poreikį VšĮ 

TKA ir panaikinti esamas Procedūrą KP-12 ir Procedūrą 

KP-16 arba parengti ir patvirtinti naują turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo Agentūroje tvarkos aprašą. 

VšĮ Transporto 

kompetencijų agentūra 

2022-01-17 Bus aktualizuota ir nustatyta aiški turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo tvarka. 

1.2.1.46.  Atnaujinti Projektų valdymo politiką arba jos nuostatas 

perkelti į tvirtinamus Projektų valdymo procesus, taip pat 

papildyti dėl periodinių projektų įgyvendinimo aptarimų 

organizavimo. 

VĮ „Lietuvos oro uostai“ 2022-01-17 Reglamentuotos aktualios  priemonės projektų 

valdymo srityje, būtų vykdomas periodinis 

projektų vadovų supažindinimas su „geraisiais“ 

ir „blogaisiais“ projektų įgyvendinimo 

pavyzdžiais. 

1.2.1.47.  Susiformavus viešosios geležinkelių infrastruktūros 

pajėgumų skyrimo veiklos vykdymo praktikai, įvertinti AB 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-12-31 Nustatytos aiškios, detalios pajėgumų skyrimo 

procedūros. 
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Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

„LTG Infra“ tikslingumą parengti vidines instrukcijas, 

detalizuojančias pajėgumų skyrimo procesą. 

1.2.1.48.  Parengti vidaus teisės aktą (-us), reglamentuojantį (-čius) 

hidrografinių duomenų skaitmeninės bazės sudarymo ir 

atnaujinimo, vandens telkinių gylių matavimo, locmano 

žemėlapių sudarymo organizavimą ir vykdymą. 

VĮ Vidaus vandens kelių 

direkcija 

2022-01-17 Skaidrus, aiškus hidrografinių duomenų 

skaitmeninės bazės sudarymo ir atnaujinimo, 

vandens telkinių gylių matavimo, locmano 

žemėlapių sudarymo organizavimo ir vykdymo 

procesas. 

1.2.2.  UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Ūkio subjektų kontrolės reglamentavimo gerinimas 

1.2.2.1.  Keisti Administracijos nuostatų 13.11 p., suderinant su SM 

įsakymo Nr. 3-136 nuostatomis. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Tikslus reglamentavimas. 

1.2.2.2.  Keisti Administracijos Priežiūros departamento ir šio 

departamento skyrių nuostatus, taip pat šio departamento 

darbuotojų pareigybių aprašymus, detalizuojant 

geležinkelių transporto / geležinkelio kelių ruožų triukšmo 

kontrolės funkciją. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Aiškios funkcijos. 

1.2.2.3.  Atnaujinti Administracijos interneto svetainę informacija 

apie Administracijos vykdomą geležinkelių transporto / 

geležinkelio kelių ruožų triukšmo kontrolę. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2021-07-15 Teisinga informacija, skaidri veikla. 

1.2.2.4.  Įvertinti LTSA funkcijos „kontroliuoja autobusų stočių 

veiklą“ teisinį pagrįstumą ir galimybę siūlyti Susisiekimo 

ministerijai perduoti funkcijos vykdymą savivaldai. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Aiškus, vieningas, optimizuotas, nuoseklus 

procesas ir jo priežiūrą. 

1.2.2.5.  Atlikus 1 punkte numatytą įvertinimą, ir nustačius tokią 

galimybę, pasiūlyti SM AS veiklos kontrolės funkciją 

perduoti savivaldai. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Užtikrintas aiškus, vieningas, optimizuotas, 

nuoseklus procesas ir jo priežiūrą. 

1.2.2.6.  Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2003-12-31 d. įsakymą Nr. 3-734 „Dėl Autobusų 

stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“, papildant AS 

nuostatus kvalifikaciniais reikalavimais. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-12-31 Aiškus, pakankamas  reglamentavimas. 

1.2.2.7.  Papildyti padalinio, kuris vykdys atsakingos institucijos už 

Reglamento (ES) Nr. 181/2011 nuostatų įgyvendinimą 

funkciją, nuostatus. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Aiškus, pakankamas  reglamentavimas. 



11 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1.2.2.8.  Patikslinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie 

Susisiekimo ministerijos viršininko 2016-08-02 įsakymą 

Nr. 2BE-194, papildant patikrinimo klausimyną 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Būtų vykdomi išsamūs AS patikrinimai. 

1.2.2.9.  Pateikti pasiūlymus dėl Aviacijos įstatymo keitimo: 

− 2 str. 33 d. panaikinimo; 

− sąvokų leidimams, kuriais suteikiama teisė vykdyti 

reguliarųjį ir nereguliarųjį oro susisiekimą tarp Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos bei Europos ekonominei 

erdvei nepriklausančių valstybių nustatymo; 

− sąvokų „Reguliarusis oro susisiekimas“ ir 

„Nereguliarusis oro susisiekimas“ apibrėžimo; 

− papildymo nuostatomis, susijusiomis su finansinėmis 

sąlygomis oro susisiekimui vykdyti; 

− papildymo nuostatomis, įgyvendinančiomis Civilinio 

kodekso ir Licencijavimo pagrindų aprašo reikalavimus. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

Susisiekimo ministerija 

2022-12-31 Aiškus reglamentavimas. 

1.2.2.10.  Pateikti pasiūlymus dėl Oro susisiekimo licencijavimo 

taisyklių keitimo: 

− konkrečių dokumentų, kuriuos turi pateikti 

pareiškėjas, nustatymo; 

− papildymo nuostatomis, susijusiomis su atitikties 

Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 4 straipsnyje nustatytiems 

reikalavimams vertinimu. 

− papildymo nuostatomis, susijusiomis su finansinėmis 

sąlygomis oro susisiekimui vykdyti. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

Susisiekimo ministerija 

2022-12-31 Aiškus, pakankamas reglamentavimas. 

1.2.2.11.  Pateikti pasiūlymus dėl Oro erdvės organizavimo taisyklių 

keitimo: 

− vartojamų sąvokų leidimams, kuriais suteikiama teisė 

vykdyti reguliarųjį ir nereguliarųjį oro susisiekimą tarp 

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bei Europos 

ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių 

suvienodinimo, vadovaujantis Aviacijos įstatymu; 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

Susisiekimo ministerija 

2022-12-31 Aiškus reglamentavimas. 
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− sąvokų „Reguliarusis oro susisiekimas“ ir 

„Nereguliarusis oro susisiekimas“ apibrėžimo 

panaikinimo; 

− konkrečių dokumentų ir informacijos, kuriuos turi 

pateikti oro vežėjas, siekiantis gauti leidimą vykdyti 

reguliarųjį ir nereguliarųjį oro susisiekimą, nustatymo; 

− papildymo nuostatomis dėl LTSA tikrinamų faktų ir 

duomenų, gavus oro vežėjo dokumentus, ar nuorodų į teisės 

aktus, kuriais vadovaujantis tikrinami faktai ir duomenys, 

pateikimo; 

− papildymo nuostata, kad LTSA tikrina ar trečiosios 

šalies oro vežėjui išduotas Europos aviacijos agentūros 

leidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 452/2014; 

− papildymo nuostatomis, įgyvendinančiomis Civilinio 

kodekso ir Licencijavimo pagrindų aprašo reikalavimus. 

1.2.2.12.  Atlikti vertinimą dėl Finansinio tinkamumo vertinimo 

tvarkos aprašo panaikinimo ir dėl naujo Finansinio 

tinkamumo vertinimo tvarkos aprašo parengimo.  

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Skaidri ir teisėta veikla. 

1.2.2.13.  Parengti ir Susisiekimo ministerijai pateikti argumentuotą 

pagrindimą dėl komisijos poreikio. Atsižvelgiant į 

pagrindimą, priimti sprendimą dėl komisijos poreikio: 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Panaikinti neatitikimai, aiškus reglamentavimas. 

1.2.2.14.  Priėmus sprendimą, kad licencijos vykdyti oro susisiekimą 

išdavimo procese komisija reikalinga, inicijuoti Oro 

susisiekimo licencijavimo taisyklių keitimą dėl papildymo 

nuostatomis, susijusiomis su komisija ir jos darbo 

organizavimu. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Skaidri ir teisėta veikla. 

1.2.2.15.  Priėmus sprendimą, kad licencijos vykdyti oro susisiekimą 

išdavimo procese komisija nereikalinga, panaikinti įsakymą 

dėl komisijos sudarymo ir Komisijos darbo reglamento 

patvirtinimo. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-01-17 Skaidri ir teisėta veikla. 

1.2.2.16.  Įvertinus pakeistą teisinį reglamentavimą, nedelsiant 

inicijuoti Rinkliavos dydžių sąrašo keitimą dėl rinkliavų 

perskaičiavimo. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-12-31 Skaidri ir teisėta veikla. 



13 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 
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Laukiamas rezultatas 

1.2.2.17.  Keisti Įsakymą dėl oro erdvės organizavimo taisyklių 

įgyvendinimo dėl vartojamų sąvokų leidimams, kuriais 

suteikiama teisė vykdyti reguliarųjį ir nereguliarųjį oro 

susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

bei Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių 

suvienodinimo, vadovaujantis Aviacijos įstatymu. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-12-31 Panaikinti neatitikimai, aiškus reglamentavimas. 

1.2.2.18.  Įvertinti poreikį ir būtinybę keisti LTSA padalinių nuostatus 

dėl licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo ir 

licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros 

funkcijų perdavimo atskiriems LTSA padaliniams. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2022-12-31 Atskirtos funkcijos. 

1.2.2.19.  Patikslinti informaciją LTSA interneto svetainėje. Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2021-07-15 Teisinga informacija, skaidri veikla. 

1.2.2.20.  Nustatyti vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams 

taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų 

kompensavimo (atlyginimo), taip pat atnaujinti vežėjų 

išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams taikytų važiavimo 

tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų 

kompensavimo (atlyginimo) LTSA vidines procedūras. 

Lietuvos transporto 

saugos administracija 

2021-07-15 Nustatytos vežėjų išlaidų (negautų pajamų) 

kompensavimo (atlyginimo) LTSA vidinės 

procedūros atsižvelgiant į Aprašo naujoje 

redakcijoje nustatytus naujus procedūrų atlikimo 

terminus. 

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

2.1. UŽDAVINYS. Ugdyti skaidrumo kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką 

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

2.1.1.1.  Organizuoti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio 

švietimo mokymus darbuotojams ir kitus informavimo 

būdus (toliau – mokymus), 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 

2022-01-17 Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir 

aplinką, reikalinga teikti aktualią informaciją 

darbuotojams. Susisiekimo ministerijai 

pateikiama informaciją apie suorganizuotų 

mokymų kiekį įvairiomis aktualiomis korupcijos 

prevencijos temomis, kartu pateikiant 

informaciją apie dalyvavusių darbuotojų 

mokymuose procentą. 

2.1.1.2.  Organizuoti Susisiekimo ministerijos ir susisiekimo 

ministro valdymo srities įstaigų, įmonių ir bendrovių 

susitikimus dėl korupcijos prevencijos. 

Susisiekimo ministerijos 

Komunikacijos skyrius 

2021-07-30 

2021-10-30 

Kiekvieną ketvirtį būtų suorganizuotas 

vadovybės lygmens susitikimai su susisiekimo 

ministro valdymo sričių įstaigų, įmonių ir 
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Nr. 

Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

bendrovių vadovais ir asmenimis, atsakingais 

už korupciją prevenciją. 

2.1.1.3.  Suorganizuota apvaliojo stalo diskusija skirta įstaigų prie 

ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių ir akcinių 

bendrovių atstovams. 

Susisiekimo ministerijos 

Komunikacijos skyrius 

2021-12-01 Kartą metuose suorganizuota susisiekimo 

sektoriaus apvaliojo stalo diskusija. 

2.1.1.4.  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. 

2.1.1.5.  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. 

2.1.1.6.  Organizuoti mokymus darbuotojams juos supažindinant su 

patvirtintais dovanų apskaitos bei veiksmų, gavus neteisėtą 

atlygį procesais. 

VĮ „Lietuvos oro uostai“ 2021-07-15 Tinkama dovanų gautų pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas bei reprezentacinių 

dovanų apskaita ir aiškus veiksmų, gavus 

neteisėtą atlygį procesas. 

2.1.1.7.  Papildyti viešųjų ir privačių interesų deklaravimo proceso 

standartus tikslinėmis nuostatomis dėl elektroniniu būdu 

teikiamų deklaracijų saugojimo terminų ir jų naikinimo 

tvarkos.  

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus papildyti aktualiomis nuostatomis  tiksliniai 

teisės aktai (viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo procesų, standartai) 

reglamentuojantys viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo tvarką. 

2.1.1.8.  Numatyti informacijos  apie pirkimų iniciatorių funkciją 

vykdančius darbuotojus (pareigybes) apibrėžtį, tokios 

informacijos valdymo (apskaitymo) mechanizmą. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus parengta tvarka, numatanti pirkimų 

iniciatoriaus pareigybes (darbuotojus), 

vykdančius pirkimų iniciatoriaus funkciją, 
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Nr. 

Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

numatytas tokios informacijos valdymas ir 

apskaita.  

2.1.1.9.  Fiksuoti Rizikų registre tikslines su viešų ir privačių 

interesų deklaravimo proceso susijusias rizikas ir numatyti 

priemones šioms rizikoms suvaldyti. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus identifikuotos tikslinės su viešų ir privačių 

interesų deklaravimo proceso susijusios rizikos 

ir numatytos priemonės šioms rizikoms suvaldyti 

siekiant išvengti piktnaudžiavimo, duomenų 

slėpimo ir kitos neteisėtos veikos. 

2.1.1.10.  Tikslinės informacijos apie nedeklaravusius darbuotojus 

valdymo ir koordinavimo stoka (pažeidimų registras). 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus numatytos procedūros, užtikrinančios 

Įstatymo reikalavimų įgyvendinimą. 

2.1.1.11.  Numatyti grįžtamojo ryšio taisant identifikuotas klaidas ir 

neatitiktis privačių interesų deklaracijose tvarką ir terminus, 

pavyzdžiui, rengiant ir tvirtinant pusmečio deklaracijų 

tikrinimo planą.  

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus nustatyta deklaracijose identifikuotų klaidų 

ir neatitikčių taisymo tvarka ir terminai. 

2.1.1.12.  Skatinti padalinių vadovų ir darbuotojų dalyvavimą 

užtikrinant teikiamų duomenų privačių interesų 

deklaracijose teisingumą, organizuojant mokymus, ugdant 

individualią atsakomybę, pateikiant atnaujintą informaciją 

tinklapyje. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus užtikrintas teikiamų duomenų privačių 

interesų deklaracijose teisingumas.  

2.1.1.13.  Parengti tikslinę informaciją apie LTG įmonių grupės 

taikomą viešų ir privačių interesų deklaravimą ir interesų 

konfliktų valdymą.  

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2021-07-15 Bus užtikrintas tikslinės informacijos pateikimas 

LTG tinklapyje „Litrail.lt“  

2.1.1.14.  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. 

2.1.1.15.  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. 
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terminas 
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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 skyrius, 

įstaigos prie ministerijos, 

valstybės įmonės, 

viešosios įstaigos, 

akcinės bendrovės 

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. 

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. 

2.3.1.2.  Suorganizuoti vidinius gerosios praktikos mokymus dėl 

viešųjų pirkimų vykdymo ir jų rizikų valdymo, kuriuose 

susisiekimo ministro valdymo srities įstaigos, įmonės ir 

bendrovės pasidalintų savo patirtimi. 

Susisiekimo ministerijos 

Teisės ir personalo 

skyrius, Biudžeto ir 

investicijų departamentas 

2022-01-17 Perimta geroji praktika, vykdant pirkimų 

procedūras. 

2.3.1.3.  Patikslinti pirkimų tvarką dėl papildomų kontrolės 

procedūrų dėl periodinės padalinių vykdomų pirkimų 

patikrų ir tiekėjų sutarčių registro įrašų. 

AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

2021-07-15 Sumažėjęs neatitikimų skaičius pirkimo 

dokumentuose, korektiškas tiekėjų pasiūlymų 
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Priemonė Atsakingas vykdytojas Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

vertinimas ir korektiška tiekėjų sutarčių apskaita 

ir kontrolė. 

2.3.1.4.  Pirkimų proceso vidiniai mokymai: pirkimo vykdymas 

ekonominio naudingumo būdu. 

AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

2022-01-17 Padidėjusi darbuotojų kompetencija, 

suvaldomos rizikos. 

2.3.1.5.  Pirkimo pažymoje patvirtintos sumos kontrolė: 

suprogramuoti papildomą funkcionalumą, jog priminimą 

apie besibaigiančią pažymos sumą gautų ne tik pirkimo 

vykdytojo padalinys, bet ir aukščiausio lygio vadovas, 

kuriam atsiskaito padalinys. 

AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras 

2021-07-15 Suvaldomos rizikos dėl pirkimo iš vieno tiekėjo 

be konkurso. 

2.3.1.6.  Patikslinti VšĮ ASG 2019-03-21 direktoriaus įsakymą Nr. 

V-42 „Dėl asmens atsakingo už (viešojo) pirkimo sutarties 

vykdymą, (viešojo) pirkimo sutarties ir pakeitimų 

paskelbimą”, numatant atsakingus asmenis už sutarties 

kontrolę visų tipų sutartyse (VP, bendradarbiavimo, 

nuomos, ir kt.). 

VšĮ „Aukštaitijos 

siaurasis geležinkelis“ 

2021-07-15 Sudarytų sutarčių vykdymo kontrolės 

užtikrinimas. Laiku registruotos sutartys. 

2.3.1.7.  Atnaujinti esamą procedūrą KP-10 “Pirkimai” arba parengti 

ir patvirtinti naują viešųjų pirkimų organizavimo VšĮ TKA 

tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatyti ir už vykdymo 

priežiūrą ir planavimą atsakingi asmenys. 

VšĮ Transporto 

kompetencijų agentūra 

2021-07-15 Bus aktualizuota ir nustatyta aiški viešųjų 

pirkimų procedūrų tvarka, visi už atskirus etapus 

atsakingi asmenys. 

2.3.1.8.  Už pirkimų vykdymą atsakingiems asmenims dalyvauti 

vidiniuose arba Viešųjų pirkimų tarnybos 

organizuojamuose mokymuose, skirtuose gilinti teorines ir 

praktines žinias šioje srityje. 

VšĮ Transporto 

kompetencijų agentūra 

2021-07-15 VšĮ TKA viešuosius pirkimus vykdantys 

darbuotojai gaus naujų žinių apie viešųjų 

pirkimų aktualijas, galės geriau vykdyti Viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimus. 

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. 
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2.4.1.2.  Atliekama apklausa, kurioje būtų nustatyta visuomenės 

dalis, teigiamai vertinanti Susisiekimo ministerijos veiklos 

skaidrumą. 

Susisiekimo ministerijos 

Komunikacijos skyrius 

2022-01-17 Stebimi atliekamų tyrimų rezultatai, 

atskleidžiantys visuomenės vertinimą dėl 

Susisiekimo ministerijos veiklos skaidrumo. 
 


