PATVIRTINTA
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-267
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamas rezultatas

1. TIKSLAS. Gerinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcijos) direktoriui priskirtų valdymo
sričių teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę, viešinant priimamus sprendimus, taip didinant visuomenės pasitikėjimą
Kelių direkcija
1.1. Uždavinys. Teisinio reglamentavimo gerinimas, geresnio valdymo užtikrinimas
1.1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti viešųjų Teisės ir personalo skyrius 2017 m. rugsėjo 1 d.
Peržiūrėtos ir atnaujintos viešųjų ir privačių
ir privačiųjų interesų deklaravimo
interesų deklaravimo rekomendacijos.
rekomendacijas ir periodiškai priminti
Priminta darbuotojams apie viešųjų ir
darbuotojams apie viešųjų ir privačiųjų
privačių interesų deklaravimą
interesų deklaravimo svarbą
1.1.2. Peržiūrėti ir atnaujinti Kelių direkcijos Viešųjų pirkimų skyrius
2017 m. rugpjūčio 31 d. Peržiūrėti ir atnaujinti teisės aktai,
teisės aktus, susijusius su viešųjų
reglamentuojantys
viešųjų
pirkimų
pirkimų organizavimu
procedūras. Kelių direkcijos darbuotojai
supažindinti su teisės aktų pasikeitimais
1.1.3. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Kelių Teisės ir personalo skyrius 2017 m. gruodžio 31 d. Peržiūrėti ir atnaujinti vidaus tvarką Kelių
direkcijoje
vidaus
tvarką
direkcijoje reglamentuojantys teisės aktai,
reglamentuojančius teisės aktus:
nustatytos
aiškesnės,
skaidresnės
1) Darbo reglamentą;
procedūros
2) Vidaus tvarkos taisykles;
3) Kelių direkcijos darbuotojų
adaptacijos tvarkos aprašą;

2

Nr.

Priemonė

4) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir
jų aptarnavimo Kelių direkcijoje
taisyklės;
5) komandiruočių
įforminimo
taisykles;
6) Mokymų, studentų praktikos
atlikimo
Kelių
direkcijoje
taisykles;
7) apskaitos, finansų kontrolės
taisykles;
8) tarnybinių
automobilių
naudojimo taisykles;
9) programų vykdymo ir kontrolės,
ryšių, informacinių sistemų,
reprezentacinių lėšų ir kt.
taisykles
1.1.4. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Kelių
direkcijos
direktoriaus
įsakymu
tvirtinamas įrengimo
taisykles
ir
metodinius nurodymus, susijusius su
reikalavimais dėl automobilių kelių
dangos konstrukcijos sluoksnių storio
1.2. Uždavinys. Priimtų sprendimų viešinimas
1.2.1. Viešinti visus sprendimus, susijusius su
paramos ir labdaros suteikimu ir
gavimu

1.2.2.

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Techninio norminimo ir 2017 m. gruodžio 31 d.
technologijų skyrius

Tarptautinių
ryšių
ir
komunikacijos skyrius
(informaciją teikia Kelių
direkcijos
struktūriniai
padaliniai)
Viešinti veiklą, susijusią su korupcijos Tarptautinių
ryšių
ir
prevencija, parengiant pranešimus
komunikacijos skyrius

Laukiamas rezultatas

Peržiūrėti ir atnaujinti Kelių direkcijos
direktoriaus įsakymu tvirtinamos įrengimo
taisyklės ir metodiniai nurodymai

Nuolat

Paviešinta informacija Kelių direkcijos
internetinėje svetainėje

Ne rečiau kaip kartą per
ketvirtį

Kelių direkcijos interneto svetainėje
paskelbti ne mažiau kaip 5 pranešimai apie
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Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamas rezultatas
veiklą, kuria visuomenė informuojama apie
įstaigos veiklą, nukreiptą prieš korupciją
Įdiegti „pranešimų kanalai“, nustatyta
tvarka, kaip nagrinėjami pranešimai, gauti
per „pranešimų kanalą“

Įdiegti „pranešimų kanalą“ ir nustatyti Bendrųjų reikalų skyrius
2017 m. birželio 30 d.
tvarką, kaip bus nagrinėjami asmenų
pranešimai, gauti per „pranešimų
kanalą“
1.2.4. Įsidiegti interneto svetainėje skiltį, Bendrųjų reikalų skyrius
2017 m. birželio 30 d.
Įdiegta interneto svetainėje skiltis, kurioje
kurioje suinteresuoti asmenys galėtų
suinteresuoti asmenys galėjo pateikti savo
pateikti pasiūlymus dėl korupcijos
pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos
prevencijos priemonių
priemonių
1.2.5. Interneto svetainėje skelbti informaciją Bendrųjų reikalų skyrius
Nuolat
Visuomenė nuolat informuojama apie
apie Kelių direkcijos vykdomą veiklą, ir Tarptautinių ryšių ir
Kelių direkcijos veiklą, nukreiptą prieš
nukreiptą prieš korupciją (kovos su komunikacijos skyrius
korupciją
korupcija
programą,
programos
įgyvendinimo planą ir kt.), informuoti
visuomenę apie kiekvieną nustatytą
korupcijos atvejį
1.2.6. Prireikus peržiūrėti ir atnaujinti 2017– Korupcijos prevencijos ir 2018 m. kovo 31 d.
Peržiūrėtas ir atnaujintas 2017–2018 metų
2018 metų Programos ir priemonių jos kontrolės vykdymo
Kelių direkcijos Programos priemonių
planą
komisija
planas
2. TIKSLAS. Darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityje, siekiant ugdyti darbuotojų atsparumą korupcijai,
ugdyti antikorupcinę kultūrą, taip pat gaunant grįžtamąjį ryšį, kiek veiksmingi visi mokymai
2.1. Uždavinys. Teisinio reglamentavimo gerinimas, aiškesnių nuostatų įtvirtinimas, dviprasmiškų nuostatų atsisakymas
2.1.1. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti teisės Teisės ir personalo skyrius 2017 m. rugpjūčio 31 d. Peržiūrėti ir patobulinti teisės aktai; pradėję
aktus, reglamentuojančius darbuotojų
dirbti nauji darbuotojai supažindinti su
adaptaciją, ypatingą dėmesį skiriant
įstaigos veikla, susijusia su korupcijos
naujų darbuotojų supažindinimui su
prevencija
korupcijos prevencijos priemonėmis,
korupcijos apraiškų atpažinimu
2.2. Uždavinys. Korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo mokymų darbuotojams organizavimas. Tolerancijos korupcijai klausimyno
pildymas ir išvadų analizė, siekiant įvertinti darbuotojų korupcijos suvokimo lygį, atsparumą korupcijai, bendrąsias žinias apie korupciją
1.2.3.
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Nr.

Priemonė

korupcijos Teisės ir personalo skyrius

Įvykdymo terminas
Nuolat, pagal poreikį

Laukiamas rezultatas

Suorganizuoti
mokymai
įvairiomis
aktualiomis
korupcijos
prevencijos
temomis.
Pateikta informacija nurodant kiek
mokymų valandų skirta vienam darbuotojui
2.2.2. Informuoti Kelių direkcijos darbuotojus Teisės ir personalo skyrius Ne rečiau kaip kartą per Kelių direkcijos darbuotojų informavimas
apie viešųjų ir privačiųjų interesų
metus
(pranešimų skaičius), sumažinta interesų
konflikto galimybes, veiksmus, kurių
konfliktų tikimybė
reikia imtis siekiant išvengti konflikto ar
jam atsiradus
2.2.3. Pagal
galimybes
plėtoti Korupcijos prevencijos ir
Nuolat
Susitikimai, diskusijos, dalijimasis gerąja
bendradarbiavimą
su
korupcijos jos kontrolės vykdymo
patirtimi,
sumažinta
korupcijos
prevenciją
įgyvendinančiomis komisija
pasireiškimų tikimybė Kelių direkcijoje
institucijomis
ar
visuomeninėmis Tarptautinių
ryšių
ir
organizacijomis
komunikacijos skyrius
2.2.4. Parengti ir pateikti Kelių direkcijos Korupcijos prevencijos ir 2018 m. birželio 1 d.
Užpildytas klausimynas, atlikta apklausa
darbuotojams tolerancijos korupcijai jos kontrolės vykdymo
klausimyną
komisija
(informaciją teikia Kelių
direkcijos
struktūriniai
padaliniai)
2.2.5. Pateikti Susisiekimo ministerijos Teisės Korupcijos prevencijos ir 2018 m. rugsėjo 1 d.
Pateiktos išvados ir rezultatai, gauti
skyriui rezultatus ir išvadas, susijusias jos kontrolės vykdymo
darbuotojams
užpildžius
tolerancijos
su rezultatais, gautais užpildžius komisija
korupcijai klausimyną
darbuotojams tolerancijos korupcijai (informaciją teikia Kelių
klausimyną
direkcijos
struktūriniai
padaliniai)
3. TIKSLAS. Užtikrinti, kad motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo numatytos priemonės būtų įgyvendintos ir kad
būtų sukurta efektyvi korupcijos prevencijos sistema, taip pat užtikrinti neįvykdytų ankstesnių metų korupcijos priemonių plano priemonių
įvykdymą
3.1. Uždavinys. Pratęsti Programos ir jos įgyvendinimo 2015–2016 m. priemonių plane neįvykdytas priemones
2.2.1.

Organizuoti darbuotojų
prevencijos mokymus

Atsakingas vykdytojas
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Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamas rezultatas

Pateikti
informaciją
Informacinės Intelektinių
transporto 2017 m. gruodžio 31 d. Pateikti informaciją apie tai, kiek vartotojų
visuomenės plėtros komitetui prie sistemų skyrius
naudojasi naujai sukurtomis elektroninėmis
Susisiekimo ministerijos, kiek vartotojų
paslaugomis
naudojasi
naujai
sukurtomis
elektroninėmis paslaugomis
4. TIKSLAS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, taip mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybės
apraiškas
4.1. Uždavinys. Organizacinių veiksmų visuma, užtikrinant efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kelių direkcijoje
4.1.1. 1) Pasirinkti įstaigos veiklos sritis Korupcijos prevencijos ir 2017 m. birželio 30 d.
1)Nustatytos sritys, kuriose bus atliekama
korupcijos pasireiškimo tikimybei jos kontrolės vykdymo 2018 m. birželio 30 d.
korupcijos pasireiškimo tikimybė.
nustatyti ir nustatyti veiklos sritis, komisija
kurioje egzistuoja didelė korupcijos (informaciją teikia Kelių 2017 m. rugsėjo 1 d.
2)Pateiktos išvados dėl nustatytos Kelių
pasireiškimo tikimybė.
direkcijos
struktūriniai 2018 m. rugsėjo 1 d.
direkcijoje
korupcijos
pasireiškimo
2) Pateikti informaciją Susisiekimo padaliniai)
tikimybės
ministerijos
Biudžeto
programų
vertinimo skyriui apie Kelių direkcijoje
nustatytas veiklos sritis, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė
5. TIKSLAS. Sklandus ir efektyvus Programos ir jos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas nustatytais terminais
5.1. Uždavinys. Programos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas nustatant konkrečius terminus
5.1.1. Peržiūrėti Programą ir jos įgyvendinimo Korupcijos prevencijos ir 2017 m. liepos 1 d.
Pateikti siūlymai dėl Programos ir jos
2017–2018 m. priemonių planą ir jos kontrolės vykdymo 2018 m. kovo 1 d.
įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių
pateikti pasiūlymus dėl tikslinimo.
komisija
plano pakeitimo
5.1.2. Atsakingiems vykdytojams pateikti Priemonių plane nurodyti 2017 m. gruodžio 31 d. Pateikta informacija apie priemonių,
informaciją
apie
Programos visi atsakingi vykdytojai,
numatytų Programos įgyvendinimo 2017–
įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių Korupcijos prevencijos ir
2018 m. priemonių plane, įvykdymo
vykdymą.
jos kontrolės vykdymo
rezultatus
komisija
3.1.1.
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Nr.
5.1.3.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Pateikti
informaciją
Susisiekimo Korupcijos prevencijos ir 2018 m. sausio 10 d.
ministerijos kovos su korupcija jos kontrolės vykdymo
koordinavimo komisijos pirmininkui komisija
apie priskirtų valdymo sričių kovos su
korupcija programos įgyvendinimo ir
jos
priemonių
plane
numatytų
priemonių vykdymą

________________________

Laukiamas rezultatas
Pateikta informacija apie priemonių,
numatytų Programos įgyvendinimo 2017–
2018 m. priemonių plane, įvykdymo
rezultatus

