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 PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kovos su korupcija
programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, 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“, Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019
metų tarpinstituciniu veiklos planu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo
sričių kovos su korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2017–2018 m. planu,
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, atsižvelgiant į Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo rezultatus ir kitus teisės aktus.
2. Programa ir jos įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę
kryptingesnę ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą.
3. Programa pagrįsta teisėtumo, bendradarbiavimo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.
4. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose.
5. Programai įgyvendinti yra parengiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas.
Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami Kelių direkcijos interneto svetainėje.
II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ
6. Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus
teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo
sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir
savivaldybės institucijų veiklos stabilumui ir visuomenės moralei. Šis reiškinys pirmiausiai sietinas
su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo
pusiausvyros nebuvimu. Taigi Kelių direkcijos kovos su korupcija priemonės turi būti nukreiptos į
teisinio reglamentavimo tobulinimą, korupcijos galimybių mažinimą, atsakomybės už korupcines
veikas įgyvendinimą, elektroninių paslaugų plėtrą bei kitų svarbių ir reikalingų veiksmų atlikimą.
Siekiant veiksmingai kovoti su korupcija, būtina kovos su korupcija priemones orientuoti į korupcijos
prielaidų mažinimą ir šalinimą labiausiai jos apimtose srityse.
7. „Transparency International“ (toliau – TI) paskelbė „Pasaulio korupcijos barometro 2016:
Europa ir Centrinė Azija“ (toliau – PKB) ataskaitą, kurioje pristatomi apibendrinti sociologinio
tyrimo, kuriuo siekiama išsiaiškinti žmonių korupcinę patirtį ir jų nuomonę apie šalies institucijų
korumpuotumą, rezultatus. Tyrimo duomenys gauti iš 60 000 gyventojų apklausų, atliktų 42 šalyse.
Lietuvoje tiesioginės apklausos būdu buvo apklaustas 1 501 gyventojas. Tyrimą atliko bendrovė
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„TNS“ 2015 m. gruodžio 4 d.–2016 m. sausio 28 d. Vertindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Vyriausybė) vaidmenį sprendžiant korupcijos problemą, Lietuvos gyventojai pateikė gana
kritišką vertinimą – net septyni iš dešimties gyventojų (71 proc.) Vyriausybės darbą įvertinimo
neigiamai. Tačiau, palyginti su 2013 m., rezultatas pagerėjo – sumažėjo dalis gyventojų, manančių,
kad Vyriausybės veiksmai kovoje su korupcija yra neefektyvūs (79 proc.). Tyrimo rezultatai parodė,
kad viena iš pagrindinių kliūčių, užkertančių kelią gyventojams aktyviau pranešti apie korupciją, tai
baimė dėl padarinių ir įsitikinimas dėl tokių veiksmų neperspektyvumo, nes korupcijos atvejus yra
labai sunku įrodyti.
8. Įvertinus socialinių tyrimų duomenis ir kitą viešai prieinamą informaciją, siekiant
ilgalaikių tikslų mažinant korupcijos pasireiškimo galimybę, egzistuoja poreikis vykdyti
kompleksines antikorupcines priemones Kelių direkcijos veiklos srityse, kuriose nustatyta didžiausia
rizika korupcijai atsirasti.
III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
9. Siekiant užtikrinti Programos tikslą, išsikeliami tikslai ir numatomi uždaviniai šiems
tikslams pasiekti.
10. Pirmas tikslas – gerinti Kelių direkcijos teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos
apraiškų tikimybę, viešinant priimamus sprendimus, taip didinant visuomenės pasitikėjimą visa Kelių
direkcijos sistema.
11. Siekiant pirmo tikslo numatyti šie uždaviniai:
11.1. teisinio reglamentavimo gerinimas, geresnio valdymo užtikrinimas;
11.2. priimtų sprendimų viešinimas.
12. Antras tikslas – darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo
srityse, siekiant ugdyti darbuotojų atsparumą korupcijai, antikorupcinę kultūrą, taip pat gaunant
grįžtamąjį ryšį, kiek veiksmingi visi mokymai.
13. Siekiant antro tikslo numatyti šie uždaviniai:
13.1. teisinio reglamentavimo gerinimas, aiškesnių nuostatų įtvirtinimas, dviprasmiškų
nuostatų atsisakymas;
13.2. 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.
14. Trečias 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, kad būtų įvykdytos ankstesnių metų kovos su korupcija
priemonių plano priemonės.
15. Siekiant trečio tikslo numatytas šis uždavinys – pratęsti Programos ir jos įgyvendinimo
2015–2016 m. priemonių plane neįvykdytas priemones.
16. Ketvirtas tikslas – atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą ir taip mažinti pasireiškimo tikimybės korupcijos apraiškas.
17. Siekiant ketvirto tikslo numatytas šis uždavinys – organizacinių veiksmų visuma,
užtikrinant efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kelių direkcijoje.
18. Penktas tikslas – sklandus ir efektyvus Programos ir jos įgyvendinimo 2017–2018 m.
priemonių plano įgyvendinimo užtikrinimas nustatytais terminais.
19. Siekiant penkto tikslo numatytas šis uždavinys – Programos įgyvendinimo 2017–2018 m.
priemonių plano įgyvendinimas nustatant konkrečius terminus.
20. Kiekvienos Programos priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus
laukiamus rezultatus.
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IV SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA, ATSKAITOMYBĖ IR ATNAUJINIMAS
21. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Korupcijos prevencijos ir jos
kontrolės vykdymo komisija, sudaryta Kelių direkcijos direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.
V-79 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m.
vasario 11 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
22. Programai įgyvendinti kas dvejus metus sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių
planas, kuriame nustatomos jos įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai,
nurodomi laukiami rezultatai. Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną nuolat
atlieka Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo
komisija.
23. Už Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal
kompetenciją atsako priemonių plane nurodytų Kelių direkcijos administracijos padalinių vedėjai.
24. Kelių direkcijos korupcijos prevencijos ir jos kontrolės vykdymo komisija kasmet iki
sausio 10 dienos teikia informaciją raštu ir elektroniniu paštu Susisiekimo ministerijos kovos su
korupcija koordinavimo komisijos pirmininkui apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui
priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo ir jos priemonių plane numatytų
priemonių vykdymo eigą, jų veiksmingumą, o prireikus nurodo ir problemas, susijusias su priemonių
vykdymu.
25. Kiekvienais metais Programa peržiūrima ir prireikus koreguojama. Programos
įgyvendinimo priemonių planas tikslinamas kasmet. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas
prireikus gali būti tikslinami ir atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos ar kitų kompetentingų
institucijų rekomendacijas.
V SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
26. Programa įgyvendinama iš Kelių direkcijai patvirtintų bendrųjų valstybės biudžeto
asignavimų. Už reikalingų lėšų planavimą Programai įgyvendinti atsako Kelių direkcija.
____________________________

