
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2022 m. gegužės     d. įsakymu Nr.  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2021 M. MOTYVUOTOJE IŠVADOJE 

NUSTATYTŲ KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ PAŠALINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

1.  Nustatyti sprendimo dėl viešųjų paslaugų teikimo poreikio 

nustatymo įforminimo ir viešinimo, skaičiavimų, kuriais 

remiantis priimtas šis sprendimas, dokumentavimo ir 

archyvavimo tvarką. 

Susisiekimo 

ministerijos Vandens 

ir geležinkelių 

transporto politikos 

grupė 

2022-06-30 Užtikrinamas sprendimo dėl viešųjų 

paslaugų teikimo poreikio nustatymo 

priėmimo atsekamumas ir viešumas. 

2.  Tobulinti žemės nuomos aukciono būdu procesą, jame numatant 

aiškų atsakomybių pasiskirstymą vykdant aukciono procedūras. 

VĮ „Lietuvos oro 

uostai“ 

2022-07-01 Pakeistas žemės nuomos aukciono būdu 

procesas, kuriame aiškiai išskirtos 

darbuotojų atsakomybės. 

3.  Tobulinti darbo santykių nutraukimo procesą, jame numatant 

papildomas vidaus kontrolės priemones funkcijų perdavimo, 

atsakingų asmenų priskyrimo klausimais. 

VĮ „Lietuvos oro 

uostai“ 

2022-07-01 Patobulintas darbo santykių nutraukimo 

procesas. 

4.  Į Mažmeninės prekybos organizavimo tvarką įtraukti nuostatą: 

„Lietuvos paštas nesudaro sandorių su Lietuvos pašto 

darbuotojais, Lietuvos pašto priežiūros ir valdymo organų 

nariais ar su jais susijusiais asmenimis“. 

AB Lietuvos paštas 2022-12-31 Nustatytas aiškus principas dėl sandorių 

nesudarymo su Lietuvos pašto 

darbuotojais, Lietuvos pašto priežiūros ir 

valdymo organų nariais ar su jais 

susijusiais asmenimis. 

5.  Papildyti Lietuvos pašto sudaromas sutartis nuostatomis dėl  su 

kontrahentų pareigos laikytis  Veiklos partnerių etikos kodekso. 

AB Lietuvos paštas 2022-12-31 Lietuvos pašto kontrahentai informuoti ir 

supažindinti su jiems keliamais 

reikalavimais. Atnaujinti sutarčių šablonai. 

6.  Atnaujinti Mažmeninės prekybos organizavimo tvarką pagal 

Motyvuotoje išvadoje dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų 

įstaigų prie susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės 

įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2021 metų analizės ir 

vertinimo rezultatų pateiktus pastebėjimus. 

AB Lietuvos paštas 2022-12-31 Atnaujinta Mažmeninės prekybos 

organizavimo tvarka ir procesai. 

https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Veiklos%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas.pdf
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

7.  Atnaujinti Mažmeninės prekybos vykdymo tvarką pagal 

Motyvuotoje išvadoje dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų 

įstaigų prie susisiekimo ministerijos, viešųjų įstaigų, valstybės 

įmonių ir akcinių bendrovių veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2021 metų analizės ir 

vertinimo rezultatų pateiktus pastebėjimus. 

AB Lietuvos paštas 2022-12-31 Atnaujinta Mažmeninės prekybos 

vykdymo tvarka ir procesai. 

8.  Inicijuoti Administracinių nusižengimų kodekso keitimą dėl 

poveikio priemonių dėl transporto priemonių techninės 

priežiūros ir remonto paslaugų teikimo pažeidimų nustatymo. 

Lietuvos transporto 

saugos 

administracija, 

Susisiekimo 

ministerija 

2022-12-31 Pakankamas reglamentavimas. 

9.  Įvertinti 2021-12-22 įsakymu V-361 patvirtintos Karjerų 

valdymo ir kasybos tvarkos veiksmingumą, atliekant 10 

intensyviausiai eksploatuotų  karjerų pagrindiniu jų naudojimo 

laikotarpiu (2022 m. II-III ketv.) iškastų medžiagų ir vidaus 

apskaitos duomenų atitikimo patikrinimą/ sulyginimą 

AB „Kelių 

priežiūra” 

2022-12-31 Tinkamas Karjerų valdymo ir kasybos 

tvarkos įgyvendinimas bei jos 

veiksmingumas, siekiant kuo tikslesnės iš 

karjerų išgaunamų išteklių apskaitos bei 

maksimaliai sumažintos/ panaikintos 

galimybės piktnaudžiavimui. 

10.  Tobulinti LTG Infra Infrastruktūros paslaugų departamento IT 

krovos, sandėliavimo ir kitų paslaugos teikimo taisyklių, 

patvirtintų LTG Infra generalinio direktoriaus 2020-05-28 

įsakymu Nr. ĮS(LGI)-266 ir Krovinių priėmimo sandėliuoti ir 

išdavimo iš sandėlio proceso standartą Nr. PS/FN2/DI/45 

nuostatas, jose aiškiai reglamentuojant prekių ir krovinių, 

pateikiamų ne konteineriuose, sandėliavimo paslaugų teikimo 

tvarką. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-07-01 Bus aiškiai reglamentuota paslaugų 

teikimo tvarka visų tipų esamuose VIT ir 

KIT sandėliuose. 

11.  Parengti krovinių ir prekių apskaitos terminaluose tvarkos aprašą 

ir vidaus teisės aktu patvirtinti krovinių ir prekių priėmimo ir jų 

išdavimo dokumentų formas visų tipų sandėliams (muitinės, 

laikinojo saugojimo, atvirojo tipo aikštelėms). 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-07-01 Aiški tvarka ir apskaita visų tipų 

sandėliuose. 

12.  Reglamentuoti IT savitarnos sistemos naudojimo tvarką ir 

pritaikyti ją priimant visų klientų, kuriems teikiamos terminalų 

paslaugos, užsakymams priimti. 

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-07-01 Visiems IT klientams bus bendra ir aiški 

tvarka, galimybė identifikuoti iš ko prekės 

(kroviniai) priimami ir kam išduodami. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

13.  Reglamentuoti IT terminaluose priimamų sandėliuoti prekių 

patikrinimo tvarką, kuri leistų užtikrinti, kad sandėliuoti nebūtų 

priimamos akcizais apmokestinamos prekės, kurių akcizas nėra 

sumokėtas, taip pat pavojingos ar laisvoje apyvartoje 

draudžiamos prekės (pvz., narkotinės medžiagos, ginklai ir pan.).  

AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

2022-07-01 Bus pasiekti prevenciniai tikslai siekiant 

identifikuoti galimus pažeidimus ar 

nusikalstamas veikas. 

14.  Atnaujinti Lietuvos transporto saugos administracijos svetainėje 

paskelbtą informaciją, susijusią su paskutiniais Vidaus tvarkos 

taisyklių pakeitimais, ir užtikrinti savalaikę Lietuvos transporto 

saugos administracijos svetainėje paskelbtos informacijos 

priežiūrą. 

Lietuvos transporto 

saugos 

administracija 

2022-12-31 Lietuvos transporto saugos administracijos 

svetainėje skelbiama suinteresuotiems 

asmenims aktuali ir viešai prieinama 

informacija. 

15.  Teisės ir rizikų valdymo skyriaus darbuotojams vykdyti 

nagrinėjamų skundų pagal Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo 3 skyriaus „Administracinės procedūros 

ypatumai“ nuostatas priimtų administracinių sprendimų nuolatinę 

priežiūrą ir stebėseną ir esant poreikiui teikti rekomendacijas dėl 

tinkamo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

nuostatų įgyvendinimo. 

Lietuvos transporto 

saugos 

administracija 

2022-12-31 Numatytos papildomos prevencinės 

priemonės užtikrinant tinkamą 

administracinių procedūrų vykdymo 

kontrolę. 

16.  Įvertinus Rizikų registre esančias reikšmingiausias rizikas, 

atitinkamai identifikuoti rizikingiausias administracines 

paslaugas ar priežiūrą vykdančių padalinių funkcijas ir jas 

įtraukti į einamųjų metų Lietuvos transporto saugos 

administracijos vykdomų funkcijų peržiūros planą. 

Lietuvos transporto 

saugos 

administracija 

Einamaisiais 

kalendoriniai

s metais, bet 

ne vėliau 

kaip iki 

vasario 1 d. 

Atliekamos identifikuotų rizikingiausių 

sričių, susijusių su asmenų prašymų ir 

skundų administracijos kompetencijos 

klausimais nagrinėjimo ir reikiamų 

priemonių iškilusiems klausimams spręsti 

sritimi, funkcijų peržiūros. 

17.  Atnaujinti Bendrovės direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. 1-479 patvirtintą Korupcijos prevencijos politikos 

aprašą. 

AB „VIAMATIKA" 2022-08-31 Naujo korupcijos prevencijos įstatymo 

pritaikymas, efektyvesnis dokumento 

pritaikymas kasdienėje darbinėje veikloje. 

18.  Turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir 

jo perleidimo tvarkos atnaujinimas. 

AB Lietuvos radijo 

ir televizijos centras 

2022-12-31 Lietuvos radijo ir televizijos centro veiklos 

efektyvumo didinimas, valdomo NT ir 

susijusių kaštų optimizavimas, ekonominio 

naudingumo užtikrinimas. 

19.  Parengti Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos (toliau – ir PPKD) trumpalaikio turto ir atsargų 

įsigijimo ir nurašymo vidaus tvarkos aprašą. 

Pasienio kontrolės 

punktų direkcija prie 

2022-09-01 Vadovaujantis turto apskaitą 

reglamentuojančiais teisės aktais parengtas 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

Susisiekimo 

ministerijos 

trumpalaikio turto ir atsargų įsigijimo ir 

nurašymo vidaus tvarkos aprašas. 

20.  Siekiant užtikrinti veiksmingą išankstinę, einamąją ir paskesniąją 

finansų kontrolę, parengti PKPD finansų kontrolės taisykles. 

Pasienio kontrolės 

punktų direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

2022-09-01 Parengta nauja Pasienio kontrolės punktų 

direkcijos finansų kontrolės taisyklių 

redakcija. 

21.  Paskirti pavaduojantį asmenį atliekant Valstybės biudžeto 

programos ir programos tikslų įgyvendinimo PKPD kontrolę. 

Pasienio kontrolės 

punktų direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

2022-09-01 Parengtas 2013 m. vasario 11 d. Pasienio 

kontrolės punktų direkcijos direktoriaus 

įsakymo Nr. 3-5 „Dėl valstybės biudžeto 

programos ir programos tikslų 

įgyvendinimo kontrolės“ pakeitimas 

numatant pavaduojantį asmenį Valstybės 

biudžeto programos ir programos tikslų 

įgyvendinimo Pasienio kontrolės punktų 

direkcijos kontrolei atlikti 

22.  Mokymai apie interesų konfliktus ir tinkamą deklaravimą 

Susisiekimo ministerijos darbuotojams. 

Susisiekimo 

ministerijos 

Teisės ir personalo 

skyrius 

2022-10-01 Sąmoningesni darbuotojai, interesų 

deklaravimo nauda ir svarba, kada reikia 

deklaruoti privačius interesus. 

23.  Mokymai, kaip atpažinti interesų konfliktą, atitikties 

pareigūnams. 

Susisiekimo 

ministerijos 

Teisės ir personalo 

skyrius 

2022-10-01 Atitikties pareigūnai mokės vykdyti 

privačių interesų deklaravimo stebėseną, 

vertinti interesų konfliktus ir jų regimybę. 

24.  Parengti ir patvirtinti darbuotojų paieškos ir atrankos 

organizavimo tvarką. 

VšĮ „Aukštaitijos 

siaurasis 

geležinkelis“ 

2022-07-01 Parengta ir patvirtinta darbuotojų paieškos 

ir atrankos organizavimo tvarka. 

25.  Organizuoti mokymus darbuotojams viešųjų ir privačių interesų 

derinimo užtikrinimą, parengti ir teikti rekomendacijas dėl 

privačių interesų deklaracijų teikimo. 

AB „Smiltynės 

perkėla“ 

2022-12-31 Tinkamas ir savalaikis darbuotojų privačių 

interesų deklaravimas, padės sumažinantis 

korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų ir 

privačių interesų valdyme. 

26.  Siekiant užtikrinti išankstinę interesų konfliktų prevenciją, 

vykdyti privačių interesų deklaracijų ir juose pateiktų duomenų 

peržiūrą. 

VšĮ Transporto 

kompetencijų 

agentūra 

2022-12-31 Periodiškai vykdoma privačių interesų 

deklaracijų ir juose pateiktų duomenų 

peržiūra. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiamas rezultatas 

27.  Parengti ir patvirtinti naują Viešųjų ir privačiųjų interesų 

derinimo įstatymo nuostatų laikymosi Akcinėje bendrovėje 

„Detonas“ tvarką. 

AB „Detonas“ 2022-12-31 Tvarka atitiks įstatymo reikalavimus. 

28.  Sistemingas mokymų privačių interesų deklaravimo ir konfliktų 

valdymo klausimais organizavimas/vykdymas. 

AB Kelių priežiūra 2022-12-31 Tinkamas deklaracijų užpildymas ir 

pateikimas laiku, galimų interesų konfliktų 

atpažinimas ir suvaldymas – 0 VPIDĮ 

pažeidimo atvejų. 

29.  Vyriausioji tarnybinės etikos komisijos interesų deklaravimo 

sistemos PINREG sutvarkymas pagal KP struktūrą. 

AB Kelių priežiūra 2022-08-31 Funkcinių sistemos galimybių 

panaudojimas, vykdant deklaracijas 

pateikusių/nepateikusių AB „Kelių 

priežiūros“ darbuotojų kontrolę. 

30.  2022 m. I ketvirtyje, patvirtinus viešųjų pirkimų planą, patikrinti, 

ar visi plane nurodyti pirkimų iniciatoriai yra pateikę interesų 

deklaracijas bei, jeigu pateikę, visiems el. paštu priminti, ar nėra 

pasikeitusių/atsiradusių duomenų, dėl kurių reikalinga 

papildyti/patikslinti deklaracijas. 

AB Kelių priežiūra 2022-05-31 Tinkamas deklaracijų užpildymas ir 

pateikimas laiku, galimų interesų konfliktų 

atpažinimas ir suvaldymas – 0 VPIDĮ 

pažeidimo atvejų. 

31.  Patikslinti valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos 

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, suderinti su kitais 

vidiniais teisės aktais ir susieti su viešųjų pirkimų procesų 

skaitmenizavimu. 

VĮ Vidaus vandens 

kelių direkcija 

2022-07-01 Skaidresnis, aiškesnis viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo procesas, 

pašalintos neaiškios ir dviprasmiškos 

nuostatos, išgrynintos darbuotojų 

funkcijos. 

32.  Patikslinti valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos 

mažos vertės pirkimų taisykles, suderinti su kitais vidiniais teisės 

aktais. 

VĮ Vidaus vandens 

kelių direkcija 

2022-07-01 Skaidresnis, aiškesnis viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo procesas, 

pašalintos neaiškios ir dviprasmiškos 

nuostatos. 

33.  Organizuoti mokymus darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų 

pirkimų procesuose. 

VĮ Vidaus vandens 

kelių direkcija 

2022-12-31 Atnaujintos darbuotojų žinios apie viešųjų 

pirkimų vykdymo procesus. 

 

_____________________ 


