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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO
SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. _________ __ d. Nr. ____
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatymu, atsižvelgiant į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų
įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo
įgyvendinimo“, ir Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos
prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ar asmenų, valstybės ar savivaldybių
įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių
patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių korupcijos
prevencijos tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos
29 d. įsakymą Nr. 3-309 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos
komisijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija koordinavimo komisijos
sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos kancleriui.

Susisiekimo ministras

Marius Skuodis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
įsakymu Nr.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių korupcijos prevencijos
tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:
1.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Ministerija) ir įstaigų prie
Ministerijos, viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Ministerija,
valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, akcinių bendrovių, kurių
valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Ministerija (toliau kartu –
organizacijos) atsakomybes vykdant korupcijos prevencijos procedūras.
1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo plano rengimo ir programos vykdytojų ataskaitų parengimo,
pateikimo, paskelbimo, programos vykdymo kontrolės ir siekiamų rezultatų stebėsenos tvarką.
1.3. Ministerijai, organizacijoms pateiktų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
(toliau – STT) rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos tvarką.
2.
Tvarkos aprašo tikslas – siekiant didinti atsparumą korupcijai, apibrėžti korupcijos
pasireiškimo rizikos prevencijos valdymo procesą Ministerijoje ir organizacijose, užtikrinti
veiksmingą rekomendacijų įgyvendinimą ir galimų pažeidimų prevenciją.
Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos
prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar
savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklių patvirtinimo“, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų
funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo
įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133), nuostatomis, taip
pat Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3-585 „Dėl
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
svarbiausių atsparumo korupcijai dokumentų patvirtinimo“ patvirtintais Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių darbuotojų elgesio
kodeksu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir
bendrovių atsparumo korupcijai politika (toliau – Atsparumo korupcijai politika), Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų
patvirtinimo“, atsižvelgiant į korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo rezultatus,
STT parengtus Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovą ir
Antikorupcinės aplinkos privačiame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovą.
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3.
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos
prevencijos įstatyme, Pranešėjų apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos reikalavimus.
4.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos korupcijos prevencijos komisija (toliau
– Komisija) koordinuoja Tvarkos apraše nustatytų korupcijos prevencijos procedūrų įgyvendinimą.
Jos personalinė sudėtis tvirtinama Ministerijos kanclerio potvarkiu.
5.
Susisiekimo ministras ir organizacijų vadovai paskiria už korupcijos prevenciją
atsakingus asmenis ar padalinius.
II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS RENGIMAS IR STEBĖSENA
6.
Ministerija kartu su organizacijomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline
kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo
10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025
metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa),
Korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į geriausias kitų institucijų ir
įstaigų praktikas valdant korupcijos ar kitų pažeidimų rizikas, didinant veiklos skaidrumą ir ugdant
darbuotojų sąmoningumą, ne trumpesniam kaip 2 metų laikotarpiui rengia Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programą (toliau – Programa)
ir šios programos įgyvendinimo priemonių veiksmų planą (toliau – Planas). Programa ir Planas
užtikrina ilgalaikės, veiksmingos, kryptingos ir vientisos korupcijos prevencijos sistemos
funkcionavimą.
7.
Programa tvirtinama susisiekimo ministro įsakymu.
8.
Programa taikoma Ministerijai ir organizacijoms, t. y. apima susisiekimo ministro
valdymo sritis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarime Nr. 330
„Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“.
9.
Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir Nacionalinėje kovos su korupcija
2015–2025 metų programoje.
10. Kiekvienais metais Programa peržiūrima ir prireikus koreguojama, pildoma. Programos
įgyvendinimo priemonių planas tikslinamas, atnaujinamas ir aktualizuojamas kasmet.
11. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais.
12. Programoje nustatomi korupcijos prevencijos tikslai, uždaviniai, kriterijai, finansavimo,
jei toksai skiriamas, šaltiniai. Plane nustatomos Programos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo
terminai, vykdytojai, laukiami rezultatai pagal Tvarkos aprašo 1 priedo II dalyje nustatytą formą.
13. Planas rengiamas atsižvelgiant į Ministerijos ir organizacijų pasiūlymus ir Ministerijos
turimą informaciją.
14. Už Plano, kuris yra Programos priedas, įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako jame
nurodytų Ministerijos administracijos padalinių, organizacijų vadovai.
15. Ministerijos administracijos padaliniai, organizacijos, atsakingi už Programos ir Plano
vykdymą, teikia raštu Ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento Ekonomikos ir apskaitos
skyriui (toliau – BID EAS) informaciją:
15.1. pasibaigus einamųjų metų pirmajam pusmečiui, iki liepos 15 d., užpildo Tvarkos aprašo
1 priedo II dalį;
15.2. pasibaigus einamiesiems metams, iki sausio 15 d., užpildo Tvarkos aprašo 1 priedą.
16. Pagal Ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, viešųjų įstaigų,
valstybės įmonių, akcinių bendrovių pateiktą informaciją apie programos įgyvendinimo priemonių
plano vykdymą BID EAS iki liepos 31 d. ir iki sausio 31 d. parengia Programos ir Plano pusmetinį ir
metinį vykdymo ataskaitos projektą ir jį pateikia Komisijai.
17. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Komisija.
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18. BID EAS iki vasario 15 d. parengia Programos ir Plano projektą ir, suderinęs su Plano
vykdytojais, teikia Komisijai.
19. Komisija teikia pastabas dėl Programos ir Plano pakeitimo projekto ir Plano
įgyvendinimo ataskaitos.
20. Komisijai pritarus, susisiekimo ministro įsakymas, kuriuo tvirtinama Programa, Planas
ir metinė jų vykdymo ataskaita teikiamas pasirašyti susisiekimo ministrui iki kovo 1 d.
21. Komisijai pritarus, Plano pusmečio vykdymo ataskaita skelbiama Ministerijos interneto
svetainėje.
22. Programa ir Planas, jų ataskaitos skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖ, KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMAS
23. Siekiant valdyti korupcijos pasireiškimo riziką, tvirtinamas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų,
valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių sąrašą, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė (toliau – veiklos sričių sąrašas).
24. Ministerija, organizacijos, siekdamos valdyti veiklos sričių, kuriose egzistuoja
Ministerijos, organizacijų veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs korupcijos rizikos
veiksniai, galintys sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti, taip pat siekdamos patikrinti, ar
Ministerijos, organizacijų veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų,
spragų, užtikrinti nustatytų Ministerijos, organizacijų uždavinių įgyvendinimą, atliekama korupcijos
pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas.
25. Korupcijos pasireiškimo rizikos valdymas įgyvendinamas:
25.1. susisiekimo ministro valdymo sričių lygmeniu;
25.2. Ministerijos ir atskirų organizacijų lygmeniu;
25.3. kiekvieno Ministerijos administracinio padalinio lygmeniu, atsižvelgiant į jų veiklos
nustatytas atsakomybes;
25.4. kiekvieno valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, lygmeniu,
atliekant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, vykdant skyriaus iškeltus uždavinius, taip pat
vykdant darbo užduotis, priimant sprendimus ir pan.
26. Ministerijos padaliniai ir organizacijos kiekvienais metais peržiūri veiklos sritis, kurios
turi korupcijos rizikos veiksnių, ir jeigu yra poreikis iki kiekvienų metų kovo 15 d. pateikia BID EAS
informaciją apie veiklos sričių sąrašo tikslinimą.
27. BID EAS pagal pateiktus pasiūlymus paruošia apibendrintą informaciją dėl veiklos
sričių sąrašo atnaujinimo ir iki kovo 31 d. teikia patikslintą veiklos sričių sąrašo projektą Komisijai.
28. Pagal poreikį Komisija apsvarsto pasiūlymus dėl veiklos sričių sąrašo pakeitimo ir iki
balandžio 15 d. teikia susisiekimo ministrui pasirašyti įsakymą dėl veiklos sričių sąrašo.
29. Ministerijos ir organizacijų veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė, analizė ir vertinimas atliekami kiekvienais metais. Visos Ministerijos ir organizacijų
atitinkamos veiklos sritys yra įvertinamos ne rečiau kaip per 5 metus.
30. Atsižvelgdami į rizikos tikimybę dėl korupcijos pasireiškimo ir galimą korupcijos
rizikos poveikį, Ministerijos padaliniai ir organizacijos kiekvienais metais iki kovo 15 d. pateikia
pasiūlymus dėl veiklos sričių, kuriose einamaisiais metais būtų tikslinga atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimą surašant motyvuotą išvadą.
31. Komisija apsvarsto gautus pasiūlymus, prireikus gali būti siūloma ministerijos
padaliniams ar organizacijoms atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Komisijos
pasiūlytose veiklos srityje.
32. Komisija protokoliniu sprendimu tvirtina veiklos sričių, kuriose einamaisiais bus
atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, sąrašą iki balandžio 15 d.
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33. Ministerijos padaliniai ir organizacijos iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikia BID
EAS informaciją apie jų atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, pagal Tvarko aprašo 2
priedą.
34. BID EAS parengia bendrą motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
projektą ir pateikia Komisijai iki rugsėjo 1 d.
35. Komisija apsvarstyto motyvuotos išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
projektą, atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų nustatymo vertinimą. Komisijai
pritarus, motyvuotos išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės teikiamas susisiekimo ministrui
tvirtinti.
36. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės susisiekimo ministro valdymo
srityje pateikiama STT iki kiekvienų metų spalio 31 d.
37. Motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytos priemonės,
skirtos korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti, prevencinės priemonės identifikuotiems
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir (ar) šalinti yra įtraukiamos į Planą.
IV SKYRIUS
ANTIKORUPCINIS TEISĖS AKTŲ VERTINIMAS
38. Ministerija ir organizacijos Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės
aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą, siekdamos išvengti korupcijos apraiškų rizikos pirminėje teisės aktų
projektų rengimo stadijoje.
39. Ministerijos Teisės ir personalo skyrius atlieka Ministerijos rengiamų teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą.
40. Ministerijos Teisės ir personalo skyrius iki sausio 15 d. atnaujina suvestinę informaciją
apie praėjusiais metais atliktų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ir paskelbia jį Ministerijos
interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija.
V SKYRIUS
ASMENŲ PATIKIMUMAS
41. Ministerija, organizacijos, siekdamos įvertinti asmenų patikimumą ir sumažinti
korupcijos pasireiškimo tikimybę, Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais kreipiasi į
STT dėl informacijos apie siekiantį eiti arba atitinkamas pareigas einantį asmenį gavimo. Kai taikomi
specialieji norminiai teisės aktai dėl specialaus Ministerijos, organizacijos statuso, gali būti atliekama
patikra šių teisės aktų pagrindu. Jei reikia, galima kreiptis į STT ir dėl kitų korupcijos požiūriu
rizikingų pareigybių darbuotojų patikrinimo.
42. Ministerijos Teisės ir personalo skyrius, organizacijos, administruoja Ministerijos
pareigybių, dėl kurių Ministerija kreipiasi į STT pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį,
sąrašą, kuris skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija.
43. Ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė, organizacijos
administruoja Ministerijos pareigybių, dėl kurių Ministerija kreipiamasi pagal Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, sąrašą.
VI SKYRIUS
MOKYMAI IR BENDRADARBIAVIMAS
44. Siekiant nulinės korupcijos tolerancijos, ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką,
didinti antikorupcinį sąmoningumą, Ministerijoje ir organizacijose rengiami mokymai, seminarai,
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metodinės pagalbos renginiai, diskusijos korupcijos prevencijos ir korupcijai atsparios aplinkos
kūrimo klausimais (toliau – mokymai).
45. Ministerijos Teisės ir personalo skyrius, organizacijos nuolat organizuoja korupcijos
prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymus darbuotojams ir vadovybei ir tai yra privaloma
Ministerijos, organizacijų darbuotojų mokymų planų ar jų programų dalis.
46. Ministerija, Komisija ir organizacijos bendradarbiauja, dalinasi gerąja patirtimi,
organizuoja diskusijas.
47. Ministerijoje, organizacijose kiekvienais metais organizuojamas darbuotojų
tolerancijos korupcijai tyrimas / apklausa pagal Komisijos patvirtintą klausimyną.
48. BID EAS iki gegužės 1 d. pateikia klausimyną Komisijai tvirtinti, o iki birželio 1 d.
Komisijos patvirtintą klausimyną teikia organizacijoms.
49. BID EAS, organizacijos atlikę darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą / apklausą,
teikia išvadas ir rezultatus Komisijai iki spalio 30 d.
50. BID EAS išanalizuotus ir apibendrintus apklausos dėl korupcijos tolerancijos rezultatus
ir informaciją pateikia susisiekimo ministrui ir ministerijos kancleriui iki lapkričio 15 d.
VII SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKLOS REZULTATYVUMO VERTINIMAS IR
PIRKIMŲ MONITORINGAS
51. Norint peržvelgti bendrąsias korupcijos prevencijos veiklos sritis, t. y. antikorupcijos
kultūros ir antikorupcinio švietimo, privačių interesų deklaravimo, pranešimo kanalų ir pranešėjų
apsaugos, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, įvertinti atsparumo korupcijai lygį
Ministerijoje ir organizacijose kiekvienais metais yra atliekamas korupcijos prevencijos veiklos
rezultatyvumo vertinimas.
52. Ministerijos Teisės ir personalo skyrius su BID EAS pagal kompetenciją, organizacijos
iki sausio 15 d. užpildo Susisiekimo sektoriaus saugumo testo klausimyną pagal Atsparumo
korupcijai politikos 1 priedą ir teikia jį Komisijai.
53. BID EAS iki sausio 30 d. teikia Komisijai apibendrintą pagal Susisiekimo sektoriaus
saugumo testo klausimyno pateiktus duomenis informaciją.
54. Kiekvienais metais Ministerijoje, organizacijose yra atliekamas korupcijos prevencijos
veiklos rezultatyvumo vertinimas dėl pirkimų vykdymo pagal nustatytus kriterijus per praėjusius
metus (toliau – pirkimų monitoringas).
55. Ministerijos pirkimų stebėseną vykdo Komisija, o organizacijų pirkimų stebėseną
vykdo organizacijų vadovų paskirti asmenys ar padaliniai.
56. Ministerijos Teisės ir personalo skyrius, organizacijos iki birželio 30 d. teikia BID EAS
informaciją apie praėjusiais metais atliktus pirkimus pagal Atsparumo korupcijai politikos 2 priede
pateiktą formą.
57. BID EAS iki einamųjų metų liepos 15 d. pagal pateiktus duomenis teikia Komisijai
pirkimų monitoringo rezultatus ir pasiūlymus.
VIII SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS
58. Ministerijos, organizacijų kompetentingi subjektai ne rečiau kaip kartą per metus
apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo praktiką ir interneto svetainėse
skelbia statistinius duomenis apie atvejų, kai buvo pateikta informacija apie pažeidimus, skaičių, jų
vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis
asmenų pateikta informacija gauta pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą.
59. Ministerijos BID EAS, Organizacijos valdymo departamento Veiklos kokybės ir
projektų valdymo skyrius ir Teisės ir personalo skyrius, organizacijos iki sausio 15 d. teikia Komisijai
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informaciją apie praėjusiais metais gautus pranešimus dėl korupcijos: kiek bendrai gauta korupcijos
pranešimų vidiniais ir išoriniais kanalais pranešimų, kiek buvo atlikta tyrimų pagal gautus pranešimus
vidiniais ir išoriniais kanalais, kiek buvo gauta pranešimų pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą ir kiek
buvo inicijuota ikiteisminių tyrimų.
IX SKYRIUS
APDOVANOJIMAS UŽ ANTIKORUPCINES INICIATYVAS
60. Einamaisiais metais, siekdama pagerbti, apdovanoti ir paskatinti asmenis, iniciatyviai
ir rezultatyviai veikiančius korupcijos prevencijos transporto, pašto ir elektroninių ryšių, srityse
(toliau – susisiekimo sritis), Komisija svarsto, atrenka ir teikia susisiekimo ministrui pasiūlymus dėl
padėkos raštu ir atminimo dovana apdovanotinų asmenų už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas.
61. Asmeniu, siūlomu apdovanoti už veiksmingas antikorupcines iniciatyvas (toliau –
kandidatas), gali būti juridinis ar fizinis asmuo, einamaisiais metais įgyvendinęs (įgyvendinantis)
veiksmingas antikorupcines iniciatyvas. Fizinis asmuo turi atitikti nepriekaištingos reputacijos
reikalavimus, išdėstytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje.
62. Atrankai veiksmingas antikorupcines iniciatyvas (ne daugiau kaip dvi) gali teikti
Ministerijos administracijos padaliniai, organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys
susisiekimo srityje.
63. Informacija apie organizuojamą atranką skelbiama ne vėliau kaip einamųjų metų
rugpjūčio 1 d. Ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt. Subjektus, nurodytus Tvarkos
aprašo 77 punkte, Ministerijos Komunikacijos skyrius informuoja atskiru raštu.
64. Paraiškos dalyvauti atrankoje pateikiamos raštu Ministerijai adresu: Vilnius, Gedimino
pr. 17, arba elektroniniu paštu sumin@sumin.lt, nurodant „Antikorupcinių iniciatyvų atrankai“.
65. Paraiškoje turi būti:
65.1. išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas (nesutrumpintas
antikorupcinės iniciatyvos pavadinimas, įgyvendinimo laikotarpis, vykdytojai, finansavimas, turinys
ir kt.);
65.2. įgyvendintos antikorupcinės iniciatyvos antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas
(skaičiais arba kitaip pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas – kas buvo atlikta /
pakeista, kokios korupcijos priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra rezultatas ir
nauda); siūlomos antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumo pagrindimas (kas numatyta padaryti,
kokias korupcijos priežastis numatoma pašalinti, kokios sąlygos bus sudarytos, koks numatomas
rezultatas ir nauda);
65.3. kandidatų rekvizitai (jei siūlomas juridinis asmuo, – įmonės pavadinimas, įmonės
kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris; jei siūlomas fizinis asmuo, – vardas, pavardė,
pagrindimas, kad asmuo vykdo veiklą susisiekimo srityje, kontaktinė informacija – adresas, el. pašto
adresas, telefono numeris);
65.4. paraišką teikiančio asmens (toliau – pareiškėjas) kontaktinė informacija (adresas, el.
pašto adresas, telefono numeris);
65.5. jeigu kandidatas yra fizinis asmuo, patvirtinimas, kad jis yra nepriekaištingos
reputacijos (laisva forma).
66. Paraiškas vertina Komisija jos darbo reglamento nustatyta tvarka.
67. Jeigu svarstoma Komisijos nario kandidatūra ar Komisijos narys yra Ministerijos
administracijos padalinio, kurio paraiška vertinama arba kurio darbuotojas yra kandidatas,
darbuotojas, jis privalo nusišalinti ir svarstant paraišką nedalyvauti. Apie Komisijos nario
nusišalinimą pažymima Komisijos posėdžio protokole.
68. Nevertinamos paraiškos, kurios pateiktos Ministerijai vėliau nei einamųjų metų spalio
1 d. ir (ar) kurios neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų.
69. Apie numatomą apdovanojimo įteikimą apdovanojami asmenys informuojami raštu.
Jeigu apdovanojami asmenys neatvyksta pasiimti apdovanojimų, jie išsiunčiami registruotąja pašto
siunta.
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70. Komisija paraiškas vertina balais nuo 1 iki 10 (blogiausias įvertinimas – 1, geriausias
įvertinimas – 10) arba Komisijos narių balsų dauguma pagal šiuos vertinimo kriterijus:
70.1. antikorupcinės iniciatyvos aktualumas;
70.2. antikorupcinės iniciatyvos reikšmė (poveikis);
70.3. antikorupcinės iniciatyvos originalumas.
70.4. Įvertintos antikorupcinės iniciatyvos išdėstomos pagal surinktų balų arba balsų skaičių.
71. Vertinimo rezultatai, išsamus veiksmingos antikorupcinės iniciatyvos aprašymas,
antikorupcinio veiksmingumo pagrindimas nurodomi Komisijos protokole, kuriame Komisijos narių
sprendimu taip pat gali būti nurodoma, kuriuos kandidatus siūloma apdovanoti Lietuvos Respublikos
Seimo Antikorupcijos komisijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštais.
72. Komisijos narių pasirašytas protokolas, kuriame einamaisiais metais atrenkama ir
teikiama apdovanoti iki 5 kandidatų, kurių antikorupcinės iniciatyvos surinko daugiausia balų, ir
pasiūlymai, kuriuos kandidatus siūloma apdovanoti Seimo Antikorupcijos komisijos, Ministro
Pirmininko padėkos raštais, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 10 d. pateikiamas susisiekimo
ministrui, kuris priima sprendimą dėl einamaisiais metais apdovanojamų asmenų ir pasiūlymų Seimo
Antikorupcinei komisijai, Ministrui Pirmininkui dėl galimų kandidatų apdovanoti šių institucijų
padėkos raštais. Susisiekimo ministras savo sprendimą dėl pateiktų pasiūlymų įformina rezoliucija.
73. Negali būti teikiami apdovanoti juridiniai ar fiziniai asmenys už jiems pavestų
korupcijos prevencijos funkcijų atlikimą, jeigu tai nėra susiję su išskirtiniu veiksmingumu,
novatoriškumu ar panašiai.
74. Ministerijos Komunikacijos skyrius suorganizuoja apskritojo stalo diskusiją, skirtą
organizacijų atstovams, rengia susisiekimo ministro padėkos raštą ir tvarko apdovanojimų apskaitą.
X SKYRIUS
STT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS REKOMENDACIJOS
75. Vykdant STT korupcijos rizikos analizės išvadose pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo stebėseną, pagal poreikį keičiamas Planas, į kurį įtraukiamos STT rekomendacijų
įgyvendinimo priemonės.
76. Ministerijos administracijos padaliniai, organizacijos per 15 kalendorinių dienų po STT
korupcijos rizikos analizės išvados gavimo pagal kompetenciją užpildo Tvarkos aprašo 1 priedo II
dalies nustatyta informacija dėl rekomendacijų priemonių įgyvendinimo ir pateikia ją BID EAS.
77. BID EAS parengia Plano pakeitimo projektą dėl STT korupcijos rizikos analizės
išvadoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir pateikia tvirtinti susisiekimo ministrui per 15
kalendorinių dienų po 76 p. informacijos gavimo.
78. Organizacijų vadovai apie STT pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą STT nustatytais
terminais informuoja Ministeriją raštu, o Ministerijos Organizacijos valdymo departamento
Dokumentų valdymo skyrius nedelsdamas per DVS „Avilys“ supažindina ministerijos kanclerį,
viceministrus pagal veiklos sritis, BID EAS ir pagal kompetenciją kitus ministerijos administracijos
padalinius.
79. Ministerijos administracijos padaliniai apie Ministerijai pateiktų STT rekomendacijų
įgyvendinimą Plane nustatytais terminais arba nedelsdami, kai priemonė buvo įgyvendinta, pagal
kompetenciją informuoja STT raštu, kuris prireikus suderinamas su viceministrais pagal veiklos sritis
ir pasirašomas ministerijos kanclerio. Su šiuo raštu atsakingas ministerijos administracijos padalinys
nedelsdamas supažindina BID EAS.
80. Ministerijai pateiktas STT rekomendacijas pagal veiklos sritis įgyvendina:
80.1. Kelių ir oro transporto politikos grupė – kelių transporto ir kelių infrastruktūros,
dviračių transporto priemonių, viešojo ir miestų transporto, saugaus eismo, civilinės aviacijos,
transporto aplinkosaugos;
80.2. Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupė – vandens transporto, geležinkelių
transporto ir saugumo;
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80.3. Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė – Europos Sąjungos reikalų ir
tarptautinių ryšių, logistikos, susisiekimo sistemos plėtros skatinimo;
80.4. Ateities susisiekimo politikos grupė – elektroninių ryšių ir pašto, skaitmenizacijos,
inovacijų, darnaus judumo;
80.5. Biudžeto ir investicijų departamentas – finansų valdymo, biudžeto programų
stebėsenos ir vertinimo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos, ES struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos;
80.6. Valstybės turto ir įmonių valdymo skyrius – valstybės turto ir susisiekimo ministro
valdymo sritims priskirtų valstybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų valdymo;
80.7. Teisės ir personalo skyrius – teisės, personalo valdymo, viešųjų pirkimų;
80.8. kiti ministerijos administracijos padaliniai pagal poreikį.
81. Ministerijos administracijos padalinių ir kitų korupcijos rizikos aspektu vertinamų
subjektų, kuriems pateikta STT rekomendacijų, vadovai pasibaigus pusmečiui, parengia Plano
ataskaita (žr. Tvarkos aprašo II skyrius).
XI SKYRIUS
VEIKLOS SKAIDRUMAS IR VIEŠUMAS
82.
Ministerijos, organizacijos interneto svetainėse teikiama ir viešinama informacija, kuri
yra privaloma skelbti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, publikuojami atviri
duomenys.
83. Ministerijos Komunikacijos skyrius, organizacijos viešina veiklą, susijusią su
skaidrumu, korupcijos prevencija, ir per metus skelbia ne mažiau kaip 6 pranešimus interneto
svetainėse apie veiklą, kuriuose visuomenė informuojama Ministerijos ir organizacijų veiklą,
skaidumą ir nulinę korupcijos toleranciją.
84. Ministerijos Komunikacijos skyrius organizuoja apklausą, kurioje būtų nustatyta
visuomenės dalis, teigiamai vertinanti Ministerijos veiklos skaidrumą. Informaciją iki einamųjų metų
gruodžio 15 d. teikia Komisijai, kuri stebi atliekamų tyrimų rezultatus, atskleidžiančius visuomenės
vertinimą dėl Ministerijos veiklos skaidrumo.
85. Komisija stebi susisiekimo ministro valdymo sričių reputacinius rodiklius, remdamasi
viešai skelbiamais duomenis, taip pat atliekamus tyrimus, kaip pavyzdžiui, Lietuvos korupcijos
žemėlapio duomenis, kurie atskleidžia visuomenės pagal atskiras kategorijas, t. y. gyventojų, įmonių
ir valstybės tarnautojų, nuomonę apie Ministerijos ir organizacijas.
XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
86. Komisijai galima teikti pasiūlymus dėl susisiekimo ministro įsakymu tvirtinamų
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
atsparumo korupcijai politikos ir šios Tvarkos aprašo.

Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro valdymo sričių korupcijos
prevencijos tvarkos aprašo
1 priedas
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo plano ir jų ataskaitos
formos pavyzdžiai)
___________________________________________________________________________
(Ministerijos administracijos padalinio, organizacijos pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR
JOS ĮGYVENDINIMO PLANAS IR JŲ ATASKAITA
_____________________________
(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 kriterijų reikšmės
Vertinimo
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
kriterijaus rūšis
vienetai
N-3
N-2
N-1
N*
N+1
1
2
3
4
5
6
7
PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS
1 TIKSLAS.
1.1. UŽDAVINYS.
Rezultatas
Produktas
* 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.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Informacija apie priemonės
Nr.
vykdytojas
terminas**
įgyvendinimą***
1
2
3
4
5
6
PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS
1 TIKSLAS.
1.1 UŽDAVINYS.
1.1.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ.

** 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).
__________________________________

__________________________

(ministerijos administracijos padalinio /

(parašas)

organizacijos vadovo pareigos)

Parengė
(vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
__________________________________________

___________________________
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro valdymo sričių korupcijos
prevencijos tvarko aprašo
2 priedas
(Motyvuotos išvados turinio pavyzdys)
___________________________________________________________________________
(Ministerijos administracijos padalinio, organizacijos pavadinimas)

MOTYVUOTA IŠVADA
_____________________________
(data Nr.)
1.

BENDRA INFORMACIJA

Pateikiamas analizės objektas – pasirinkta veiklos sritis, kurioje egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, analizės
tikslas, analizės laikotarpis, nurodoma kas atliko analizę

2.
ANALIZĖS REZULTATAI
2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas
Pateikiami veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai ar kiti dokumentai

2.2.

Vertinimo metodika

Nurodomas pasirinktas vertinimo būdas (atliktas vidinis tyrimas, atlikta apklausa, atlikta lyginamoji, sisteminė
dokumentų analizė, teisės aktų ar procedūrų peržiūra/vertinimas, pritaikyta Delphi technika, ekspertinis
vertinimas, SWOT analizė, pagrindinių priežasčių analizė, priežasčių ir efekto analizė, rizikos pasekmių
vertinimo analizė ar kt.)

2.3. Veiklos srities monitoringas
Pateikiama informacija apie anksčiau atliktus veiklos srities vertinimus, t. y. Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktus
antikorupcinius ir korupcijos rizikos vertinimus, surašant išvadas, atliktus korupcijos pasireiškimo tikimybės
vertinimus, surašant motyvuotas išvadas. Pateikiama informacija, ar vertinimuose pateiktos rekomendacijos ir
priemonės yra įgyvendintos, įvertinti, ar rekomendacijos ir priemonės buvo veiksmingos.

2.4.

Analizės rezultatas

Pateikiami esamos situacijos analizės rezultatai, atsižvelgiant į situacijos vertinimo kriterijus, ir įvardijamos
priežastys, didinančios korupcijos pasireiškimo rizikos lygį, ir kita svarbi informacija.
Atliekant analizę reikalinga vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ 1, taip pat rekomenduojama
atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“2

3.
VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS
VEIKSNIAI
Papunkčiui nurodomi nustatyti vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai (išoriniai, sisteminiai,
vidiniai, individualūs) dėl teisinės bazės netobulumo/nebuvimo, neaiškių ar neskaidrios sprendimų priėmimo
procedūrų, nuolatinio pobūdžio tam tikrų nustatytų procedūrų nesilaikymo, blogos organizacijos kultūros,
netinkamos darbų ir procesų kontrolės ir priežiūros mechanizmų ir kt., pateikiant korupcijos rizikos įvertinimą
(maža, vidutinė, didelė)
1
2

Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325
Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5fb2df0b02311e39a619f61bf81ad0a

3.1. Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo
Pateikiamos siūlomos priemonės veiklos srities vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams
mažinti ar panaikinti pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano formą:

Eil.
Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas
(Įstaigos pavadinimas)

*Motyvuotos išvados apimtis turi būti ne ilgesnė nei 15 lapų.

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO
MINISTRO VALDYMO SRITIES KORUPCIJOS
PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-06-08 Nr. 3-307

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Raminta Zimbienė L. e. Organizacijos valdymo departamento
direktorės pareigas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-06-02 11:14

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2021-05-24 10:43 - 2024-05-23 10:43

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Marius Skuodis Susisiekimo ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-06-07 19:40

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-06-07 19:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 09:23 - 2023-12-11 09:23

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-06-08 08:13

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2018-12-27 13:55 - 2021-12-26 13:55

Parašo paskirtis

Supažindinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Ilona Tamelė Patarėja

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-11-16 10:32

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-01-07 11:37 - 2025-01-05 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

KP tvarkos aprasas 2021-05-27.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Priedas 1 Programa, planas, ataskaita.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Priedas 2 Išvados turinys.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato "CN=Dokumentų
valdymo sistema Avilys, O="Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija, į.k.188620589", L=Vilnius,
S=Lithuania, C=LT" galiojimo laikas "2021-12-26 13:55:24"

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2022-04-21 nuorašą suformavo Jurgita Stasienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

