PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-551
(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2016 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-119 redakcija)
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2016 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Priemonė
Vykdytojai
1. Didinti viešųjų pirkimų elektroniniu Viešųjų pirkimų skyrius
būdu skaičių siekiant užtikrinti skaidrų ir
viešą viešųjų pirkimų vykdymo procesą.

Įvykdymo laikas
2015 m. gruodžio 31 d.

2016 m. gruodžio 31 d.

2. Atlikti vykdytų centralizuotų viešųjų
pirkimų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl
jų skatinimo.
3. Tobulinti Kelių direkcijos viešųjų
pirkimų organizavimo tvarką siekiant
viešųjų pirkimų skaidrumo, efektyvumo ir
aiškumo.
4. Stiprinti valstybės įmonių, prižiūrinčių
valstybinės reikšmės kelius, priežiūrą
viešųjų pirkimų srityje ir efektyvinti
viešuosius pirkimus.

Laukiami rezultatai
2015 m. 70 proc. viešųjų pirkimų atliekama
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos elektroninėmis priemonėmis.
2016 m. 73 proc. viešųjų pirkimų atliekama
Centrinės viešųjų pirkimų informacinės
sistemos elektroninėmis priemonėmis.

Viešųjų pirkimų skyrius

2015 m. gruodžio 31 d.

Atlikta analizė ir pateikti pasiūlymai dėl
centralizuotų viešųjų pirkimų skatinimo.

Viešųjų pirkimų skyrius

2015 m. gruodžio 31 d.

Peržiūrėti, išanalizuoti ir prireikus patobulinti
teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų
procedūras.

2016 m. gruodžio 31 d.
Valstybės
įmonių, 2015 m. gruodžio 31 d.
prižiūrinčių
valstybinės
reikšmės kelius, valdybos

Užtikrintas teisės aktų viešųjų pirkimų srityje
laikymasis, efektyvesni viešieji pirkimai.
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Priemonė
Vykdytojai
5. Siekiant užtikrinti geresnį valdymą ir Personalo skyrius
tinkamą
naujai
pradėjusių
dirbti
darbuotojų įsitraukimą į Kelių direkcijos
darbą, geresnį funkcijų atlikimą, parengti
ir patvirtinti Kelių direkcijos darbuotojų
adaptacijos tvarkos aprašą.
6. Peržiūrėti Kelių direkcijos valdomą Ūkio skyrius
nekilnojamąjį turtą ir dėl nereikalingo
nekilnojamojo turto teikti siūlymus dėl
efektyvaus jo panaudojimo, jei jis
nereikalingas valstybės funkcijoms atlikti.
7. Peržiūrėti Kelių direkcijos valdomą Ūkio skyrius
kilnojamąjį turtą ir pateikti pasiūlymus dėl
efektyvesnio jo naudojimo.
8. Peržiūrėti ir prireikus patobulinti vidaus
tvarką
Kelių
direkcijoje
reglamentuojančius teisės aktus (darbo
reglamentą, vidaus tvarkos taisykles,
asmenų prašymo nagrinėjo ir jų
aptarnavimo Kelių direkcijoje taisykles,
komandiruočių įforminimo taisykles,
mokymų, studentų praktikos atlikimo
Kelių direkcijoje taisykles, apskaitos,
finansų kontrolės taisykles, tarnybinių
automobilių
naudojimo
taisykles,
programų vykdymo ir kontrolės, ryšio,
informacinių sistemų, reprezentacinių lėšų
ir kt.).

Įvykdymo laikas
2015 m. gruodžio 31 d.

Laukiami rezultatai
Patvirtintas Kelių direkcijos darbuotojų
adaptacijos tvarkos aprašas, užtikrintas geresnis
Kelių direkcijos valdymas.

2015 m. spalio 31 d.

Peržiūrėtas
Kelių
direkcijos
valdomas
nekilnojamasis turtas ir pateikti pasiūlymai dėl
nereikalingo nekilnojamojo turto efektyvesnio
panaudojimo.

2016 m. spalio 31 d.

2015 m. spalio 31 d.
2016 m. spalio 31 d.

Personalo skyrius, Juridinis 2015 m. gruodžio 31 d.
skyrius,
Dokumentų
valdymo skyrius, Finansų ir
apskaitos skyrius, Ūkio
skyrius,
Informacinių
technologijų skyrius, Eismo
informacijos ir valdymo
skyrius
Teisės ir personalo skyrius, 2016 m. gruodžio 1 d.
Dokumentų
valdymo
skyrius, Finansų ir apskaitos
skyrius,
Strateginio
planavimo ir stebėsenos
skyrius, Ūkio skyrius,
Intelektinių
transporto

Peržiūrėtas
Kelių
direkcijos
valdomas
kilnojamasis turtas ir pateikti pasiūlymai dėl
efektyvesnio jo panaudojimo.
Peržiūrėti ir prireikus patobulinti, atnaujinti
vidaus tvarką reglamentuojantys teisės aktai,
aiškesnės, skaidresnės procedūros.
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Priemonė

Vykdytojai
Įvykdymo laikas
sistemų
skyrius,
Tarptautinių
ryšių
ir
komunikacijos skyrius
9. Peržiūrėti ir patobulinti Kelių direkcijos Personalo skyrius, Juridinis 2015 m. gruodžio 31 d.
teisės aktus, reglamentuojančius asmens skyrius
ir
Eismo
duomenų apsaugą.
informacijos ir valdymo
skyrius
Teisės ir personalo skyrius, 2016 m. gruodžio 31 d.
Intelektinių
transporto
sistemų skyrius
10. Atlikti
veiklos
sričių,
kuriose Korupcijos prevencijos ir
2016 m. gegužės 31 d.
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo jos kontrolės vykdymo
(10.1 p.)
tikimybė, nustatymą:
komisija
10.1. pasirinkti veiklos sritį korupcijos
pasireiškimo tikimybei nustatyti;
10.2 nustatyti korupcijos pasireiškimo
2016 m. rugpjūčio 16 d.
tikimybę Kelių direkcijoje, surašant
(10.2 p.)
motyvuotą
išvadą
ir
Susisiekimo
ministerijai pateikti informaciją apie
atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą.
11. Rengti
panešimus
žiniasklaidos Ryšių su visuomene skyrius 2015 m. gruodžio 31 d.
priemonėms apie Kelių direkcijos veiklą
kovos su korupcija srityje.
Tarptautinių ryšių ir
2016 m. gruodžio 31 d.
komunikacijos skyrius
12. Interneto svetainėje skelbti informaciją Informacinių
apie Kelių direkcijos vykdomą veiklą, skyrius
nukreiptą prieš korupciją (kovos su
korupcija
programą,
programos
įgyvendinimo planą ir kt.), informuoti

technologijų Nuolat

Laukiami rezultatai

Parengti ir patvirtinti reikiami teisės aktai,
užtikrinta geresnė asmens duomenų apsauga.

Nustatyta Kelių direkcijos veiklos sritis, kurioje
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, ir, atsižvelgiant į išvadas, pateiktos
korupcijos prevencijos priemonės.

Parengti ne mažiau kaip 5 pranešimai,
visuomenė informuojama apie Kelių direkcijos
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
Visuomenė nuolat informuojama apie Kelių
direkcijos veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
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Priemonė
visuomenę apie kiekvieną nustatytą
korupcijos atvejį.
13. Įvertinti Kelių direkcijos teikiamas
elektronines
paslaugas
ir
pateikti
pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir plėtros.
Pateikti Susisiekimo ministerijai ir
Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetui prie Susisiekimo ministerijos
informaciją apie teikiamas elektronines
paslaugas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo
ir tolesnės plėtros.
14. Peržiūrėti ir pateikti pasiūlymus dėl:
14.1. 2015–2016 metų Programos ir
priemonių plano tobulinimo.
14.2. Prireikus parengti ir pateikti tvirtinti
2015–2016 metų Programos ir priemonių
plano pakeitimo projektą.
14.3. 2017–2018 metų Programos ir
priemonių plano.

Įvykdymo laikas

Vykdytojai

Eismo informacijos
valdymo skyrius

ir 2015 m. rugsėjo 30 d.

Laukiami rezultatai
2015 ir 2016 m. pateikti ne mažiau kaip penki
pasiūlymai.

Intelektinių
transporto 2016 m. rugsėjo 16 d.
sistemų skyrius

Teisės ir personalo skyrius

15. Didinti
darbuotojų
kvalifikaciją Teisės ir personalo skyrius
korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų
srityse.

2016 m. sausio 15 d.
(14.1 p.)
2016 m. vasario 29 d.
(14.2 p.)

Pateikti pasiūlymai Susisiekimo ministerijai dėl
2015–2016 metų Programos priemonių plano
tobulinimo.
Patikslintas Kelių direkcijos 2015–2016 metų
Programos priemonių planas.

2016 m. gruodžio 31 d. Pateikti pasiūlymai Susisiekimo ministerijai dėl
2017–2018 metų Programos ir priemonių plano.
(14.3 p.)
Nuolat

16. Pateikti
pasiūlymus
labiausiai Teisės ir personalo skyrius 2016 m. rugsėjo 1 d.
nusipelniusių kovojant su korupcija ir
kiti
administracijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, padaliniai
dirbančių
pagal
darbo
sutartis,
apdovanojimo Tarptautinės antikorupcijos
dienos proga.

Darbuotojai įgis reikiamų žinių ir profesionaliau
vykdys jiems priskirtas funkcijas viešųjų
pirkimų ir korupcijos prevencijos srityse.
Vertinimo kriterijus – mokymo akademinių
valandų skaičius, tenkantis vienam kursus
išklausiusiam darbuotojui.
Pateiktas pasiūlymas dėl galimų darbuotojų
kandidatūrų apdovanojimui.
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Priemonė
17. Programos
priemonių
vykdymo
užtikrinimas:
17.1. atsakingi
vykdytojai
pateikia
informaciją apie Programos priemonių
vykdymą;
17.2. parengta
Programos
vykdymo
ataskaita apsvarstoma Kovos su korupcija
prevencijos ir jos kontrolės vykdymo
komisijoje.

Vykdytojai
Priemonių plane nurodyti
visi atsakingi vykdytojai

Įvykdymo laikas

2016 m. sausio 10 d.
(17.1 p.)
Priemonių plane nurodyti 2017 m. sausio 10 d.
visi atsakingi vykdytojai, (17.2 p.)
Korupcijos prevencijos ir
jos kontrolės vykdymo
komisija
________________________

Laukiami rezultatai
Užtikrintas Programos priemonių vykdymas.

