INFORMACIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PRISKIRTŲ VALDYMO SRIČIŲ KOVOS SU
KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
VĮ LIETUVOS ORO UOSTUOSE 2020 M.
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 korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų metu nustatytas priemones
1.1.1.

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.

VĮ Lietuvos oro uostai, VĮ
Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto
direkcija,
AB
„Lietuvos geležinkeliai“,
AB Lietuvos paštas

2020-10-01

Perimta geroji praktika, vykdant pirkimų
procedūras.

Rezultatai:
Atsižvelgiant į susiklosčiusią pandeminę situaciją, nebuvo organizuojami vidiniai susisiekimo sektoriaus mokymai apie pasidalinimą gerąja patirtimi viešųjų
pirkimų vykdymo ir jų rizikų valdymo srityje. Siūlytume šios priemonės įgyvendinimą perkelti šiems metams numatant ir periodinį tokių mokymų pobūdį.
1.1.2. Reglamentuoti
Kauno
bei
Palangos
filialų VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Patvirtintos Kauno bei Palangos filialų
kontroliuojamosios zonos transporto priemonių stovėjimo
transporto
priemonių
stovėjimo
taisykles bei kainodarą.
kontroliuojamoje zonoje taisyklės bei
kainodara.
Rezultatai:
Šiuo metu jau yra parengtos ir derinamos Kauno bei Palangos filialų kontroliuojamosios zonos transporto priemonių stovėjimo taisyklės ir kainodara. Planuojama,
kad jos bus patvirtintos iki 2021 m. sausio 31 d., o įsigalios nuo šių metų balandžio 1 d.
1.1.3. Stiprinti
transporto
priemonių
stovėjimo VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Vykdomos papildomos transporto priemonių
nekontroliuojamoje zonoje vidaus kontrolės procedūras.
stovėjimo nekontroliuojamoje zonoje vidaus
kontrolės procedūros.
Rezultatai:
Vilniaus filiale periodiškai (kartą per mėnesį) fiziškai tikrinamas užimtumas aikštelėse, lyginama ar duomenys sutampa su transporto priemonių stovėjimo
sistemos užimtumu. Esant požymiams, kad padidėjęs aikštelių užimtumas, patikrinimai vykdomi ir dažniau. Karantino laikotarpiu, esant žemam aikštelių
užimtumui, fizinis tikrinimas apribotas. Pažymėtina, kad praėjusiais metais buvo atliktas neaviacinių paslaugų valdymo vidaus auditas, į kurio apimtį pateko ir
transporto priemonių stovėjimo nekontroliuojamoje zonoje veikla. Pagal pateiktas išvadas bus keičiamas VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus įsakymas
dėl Kauno filialo transporto priemonių stovėjimo aikštelių taisyklių bei kainodaros (nekontroliuojamoje zonoje), kuris įtvirtins lygiateisiškumo principus klientams
pasirašantiems sutartis dėl transporto priemonių stovėjimo. Atnaujinus įsakymą bus numatyti nuolaidų taikymo principai ir dydžiai, todėl bus atsižvelgta į vidaus

Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
audito išvadas: „siūlytina inicijuoti transporto priemonių stovėjimo sutarčių šablonų atnaujinimą, numatant išskiriamą taikomos nuolaidos dydį“. Palangos filiale
veikla vykdoma remiantis atnaujintomis stovėjimo taisyklėmis bei kainodara.
1.1.4. Reglamentuoti kiekvienai darbuotojų kategorijai galimo VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Patvirtinti kiekvienai darbuotojų kategorijai
skirti technologinio įrenginio rėžius.
galimo skirti technologinio įrenginio rėžiai.
Rezultatai:
Kiekvienai darbuotojų kategorijai galimo skirti technologinio įrenginio rėžiai reglamentuojami VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2020 m. gegužės 8
d. įsakymu Nr. 1R-60 “Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų informacinių technologinių resursų administravimo proceso” patvirtintų VĮ Lietuvos oro uostų
informacinių technologijų resursų administravimo procesų 1 priede, kuriame nustatytos darbuotojų pareigybių kategorijos ir kiekvienai kategorijai galimo skirti
technologinio įrenginio klasė.
1.1.5. Patvirtinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais limitus bei VĮ Lietuvos oro uostai
2021-01-11 Patvirtinti naudojimosi mobiliaisiais telefonais
jų kontrolės procedūras.
limitai bei jų kontrolės procedūros.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-37 “Dėl telefoninių pokalbių limitų taikymo ir ataskaitų teikimo įmonėje
tvarkos patvirtinimo” buvo patvirtinta telefoninių pokalbių limitų taikymo ir ataskaitų teikimo įmonėje tvarka, nustatyti limitų dydžiai ketvirčiams pagal
pareigybių kategorijas.
1.2. UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse
Atsakingi vykdytojai, esant poreikiui, Susisiekimo Susisiekimo ministerijos 2020-04-20 Peržiūrėtas veiklos sričių, kuriose egzistuoja
ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijai administracijos padaliniai, 2021-04-20 didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
pateikia patikslintą informaciją dėl veiklos sričių, kuriose įstaigos prie ministerijos,
sąrašas, esant poreikiui, patikslinamas.
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, viešosios
įstaigos,
nustatytų susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. valstybės įmonės, akcinės
įsakymu Nr. 3-466.
bendrovės
Rezultatai:
2020 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 4R-300 “Dėl informacijos pateikimo” VĮ Lietuvos oro uostai pateikė siūlymus tikslinti Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakyme Nr. 3-466 nustatytas VĮ Lietuvos oro uostų veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
1.2.2. Pateikiami pasiūlymai dėl veiklos sričių, kurioje Susisiekimo ministerijos 2020-04-20 Susisiekimo ministerijai pateikti pasiūlymai
planuotina atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę savarankiški
2021-04-20 dėl veiklos sričių, kuriose siūloma atlikti
surašant motyvuotą išvadą.
administracijos padaliniai,
korupcijos pasireiškimo tikimybė.
įstaigos prie ministerijos,
viešosios
įstaigos,
valstybės įmonės, akcinės
bendrovės
Rezultatai:
1.2.1.

Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Nr.
2020 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 4R-300 “Dėl informacijos pateikimo” VĮ Lietuvos oro uostai
korupcijos pasireiškimo tikimybę 2020 m.
1.2.3. Pateikta informacija Susisiekimo ministerijai apie jų Įstaigos prie ministerijos,
įstaigose atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės viešosios įstaigos, akcinės
nustatymą.
bendrovės,
valstybės
įmonės

Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
terminas
pateikė informaciją, kuriose veiklos srityse planuoja nustatyti
2020-09-01
2021-09-01

Pateiktos motyvuotos išvados Susisiekimo
ministerijai, kuriose nustatyta įstaigoje,
įmonėje, bendrovėje korupcijos pasireiškimo
tikimybė ir nustatytos priemonės korupcijos
tikimybei sumažinti.

Rezultatai:
2020 m. spalio 9 d. raštu Nr. 4R-836 “Dėl motyvuotos išvados pateikimo” VĮ Lietuvos oro uostai pateikė informaciją apie įmonėje atliktą korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą.
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.

Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos prevencija.

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

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.

Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostai 2020 m. interneto svetainėje nuolat informavo visuomenę apie įmonės veiklą nukreiptą prieš korupciją, t.y. interneto svetainėje viešinta:
1. informacija apie Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą 2019 m.;
2. Kovos su korupcija programa bei priemonių planas 2020-2021 m.;
3. Socialinės atsakomybės ataskaita už 2019 m., kurioje be kitų temų, taip pat aptartos ir kovos su korupcija ir kyšininkavimu prevencijos priemonės;
4. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo 2020 m.;
5. naujai patvirtinti Dovanų apskaitos valdymo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį apskaitos procesai;
6. atnaujinta informacija apie „nulinę“ dovanų politiką įmonėje;
7. privačius interesus deklaruojančių pareigybių sąrašas;
8. atnaujintas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas.
2.2. UŽDAVINYS. Siekti ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką susisiekimo ministro valdymo įstaigose

Eil.
Nr.
2.2.1.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

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

Įvykdymo
terminas
2021-01-11

Laukiamas rezultatas
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.

Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojai 2020 m. dalyvavo šių temų mokymuose:
1. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuotoliniai mokymai tema - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo prievolės, kuriuose dalyvavo aukščiausio
lygmens vadovai ir asmenys, atsakingi už viešuosius pirkimus, viso 23 darbuotojai (apie 4,6 proc. visų darbuotojų, vertinant 2021 m. sausio 1 d. faktinį darbuotojų
skaičių).
2. Dovanų apskaitos valdymo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį procesų mokymai, kuriuose dalyvavo – 98 darbuotojai (apie 19,4 proc. visų darbuotojų, vertinant
2021 m. sausio 1 d. faktinį darbuotojų skaičių).
3. Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė taip pat dalyvavo nuotolinėse diskusijose korupcijos prevencijos temomis,
pvz.: Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir "Transparency International" Lietuvos skyrius organizuotoje viešoje konsultacijoje „Įstatymai patys
neveikia: ar tinkamai apsaugome pranešėjus“.
Apie kitas antikorupcinio švietimo priemones darbuotojams VĮ Lietuvos oro uostai informavo 2020 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. 4R-805 “Dėl informacijos
pateikimo”
2.3. UŽDAVINYS. Atlikti tyrimus, analizes ir apklausas, skirtas vykdyti korupcijos prevencijos monitoringo funkcijas
2.3.1.

Pateikti informaciją apie
pranešimus dėl korupcijos.

Rezultatai:

praėjusių

metų

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

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.

Eil.
Priemonė
Atsakingas vykdytojas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
VĮ Lietuvos oro uostuose įdiegtais vidiniais pranešimų kanalais per 2020 m. buvo gauti 3 pranešimai dėl galimų korupcijos atvejų. Iš gautų pranešimų, 2 atvejais
buvo pradėti vidiniai tyrimai (vienu atveju nuspręsta tyrimo nepradėti). Per praėjusius metus nebuvo gauta pranešimų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą
(pranešėju nebuvo pripažintas nei vienas asmuo), taip pat pagal gautus pranešimus nebuvo pradėtų ikiteismini tyrimų.
Informacija apie 2019 m. gautus pranešimus buvo pateikta 2020 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 4R-327 “Dėl informacijos pateikimo”.
2.3.2. Pateikti Korupcijos prevencijos komisijai informaciją apie Susisiekimo ministerijos 2020-06-30 Surinkta informacija apie 2019 metais atliktus
2019 metais atliktus pirkimus pagal Susisiekimo Teisės ir personalo skyrius,
pirkimus pagal nustatytus kriterijus.
ministerijos pateiktą užklausą.
įstaigos prie ministerijos,
viešosios įstaigos, akcinės
bendrovės,
valstybės
įmonės
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostai 2020 m. liepos 2 d. raštu Nr. 4R-533 “Dėl informacijos apie 2019 m. pirkimus pateikimo” surinko ir pateikė informaciją apie 2019 metais
atliktus pirkimus pagal Susisiekimo ministerijos pateiktą užklausą.
2.3.3. 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, akcinės 2021-10-30 ministerijai, gauti darbuotojams užpildžius
klausimyną dėl korupcijos tolerancijos.
bendrovės,
valstybės
klausimyną, skirtą nustatyti korupcijos
įmonės
toleranciją.
Rezultatai:
VĮ Lietuvos oro uostai 2020 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. 4R-907 “Dėl darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausos” pateikė Susisiekimo ministerijai išvadas ir
rezultatus, gautus darbuotojams užpildžius klausimyną, skirtą nustatyti korupcijos toleranciją.
2.4. UŽDAVINYS. Sklandžiai įgyvendinti korupcijos prevencijos programą ir užtikrinti užsibrėžtų tikslų tęstinumą
2.4.1.

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

2021-01-11

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.

Rezultatai:
Šiuo raštu teikiama informacija apie priemonių, numatytų Programos įgyvendinimo 2020 m. priemonių plane, įvykdymo rezultatus bei teikiami siūlymai dėl
Programos ir jos įgyvendinimo 2021–2022 m. priemonių plano projekto.

