1b forma
KELIŲ TRANSPORTO PLöTRA, KONTROLö IR PRIEŽIŪRA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų
valdytojas

2009-ieji
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija prie Kodas
Susisiekimo ministerijos

Programos kodas

01.002

90.900.1642

Programos parengimo argumentai
Vykdant šią programą įgyvendinamas Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos strateginis tikslas –
užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti saugą kelių transporte ir
mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Tęstin÷ ilgalaikio laikotarpio programa, padedanti įgyvendinti
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s programoje numatytus prioritetus transporto srityje Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti
konkurencingumą, pl÷sti ekonominę
infrastruktūrą bei kurti verslui palankią
1.2
aplinką ir stiprinti ekonominį saugumą.
Kodai
Vyriausyb÷s prioritetai
Skatinti šalies mokslo ir technologijų
1.3
pažangą, pl÷toti informacinę ir žinių
visuomenę, didinti švietimo, kultūros,
mokslo, sveikatos apsaugos finansavimą.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
0100201
Tobulinti kelių transporto veiklos sąlygas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui siekti numatyti šie uždaviniai:
1. Tobulinti teisinę bazę, atstovauti Lietuvai ES institucijose, stiprinti administracinius geb÷jimus ir
paj÷gumus bei administravimą;
2. Formuoti kelių transporto vež÷jų dalyvavimo rinkoje sistemą;
3. Formuoti kelių transporto priemonių, ūkio subjektų ir asmenų, susijusių su aplinkos apsauga ir
sauga kelių transporte, dalyvavimo rinkoje sistemą;
4. Įgyvendinti Transporto lengvatų įstatymo nuostatas.
Uždavinių įgyvendinimo priemon÷s:
1. Rengti teis÷s aktus ir jų projektus, Lietuvos derybines pozicijas ES institucijoms;
2. Stiprinti administracinius geb÷jimus ir paj÷gumus, vykdyti vidaus administravimą ir turto
priežiūrą;
3. Modernizuoti kompiuterinę informacinę sistemą;
4. Nagrin÷ti prašymus ir išduoti dokumentus, susijusius su krovinių vežimu kelių transportu, ir
kontroliuoti jų naudojimą;
5. Nagrin÷ti prašymus ir išduoti dokumentus, susijusius su keleivių vežimu kelių transportu, ir
kontroliuoti jų naudojimą;
6. Vertinti transporto priemonių atitiktį, išduoti ją patvirtinančius dokumentus;
7. Vertinti ūkio subjektų atitiktį ir išduoti ją patvirtinančius dokumentus;
8. Vertinti asmenų, susijusių su kelių transporto veikla, kompetenciją, išduoti patvirtinančius
dokumentus;
9. Išduoti skaitmeniniuose tachografuose naudojamas korteles;
10. Analizuoti vež÷jų ataskaitas d÷l išlaidų (negautų pajamų), vykdyti šių išlaidų kompensavimą.
Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai:
Rezultato kriterijus – Su kelių transporto veikla susijusių sąlyginių rinkos dalyvių, galinčių teis÷tai
dalyvauti versle, skaičiaus dinamika (proc.) (Vienas išduotas juridinę galią turintis su kelių transporto
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veikla susijęs dokumentas atitinka vieną sąlyginį rinkos dalyvį).
Produkto kriterijai:
1. Priimtų teis÷s aktų skaičius;
2. Pasiūlymams gautų ir išanalizuotų teis÷s aktų projektų skaičius;
3. Dalyvavimų Europos Sąjungos komitetų ir darbo grupių pos÷džiuose skaičius.
4. Suredaguotų Europos Sąjungos direktyvų vertimų skaičius;
5. Valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius:
Iš jų – valstyb÷s tarnautojų, atliekančių kontrol÷s funkcijas, dalyvavusių mokymuose kontrol÷s
klausimais, skaičius;
6. Gautų ir siunčiamų dokumentų, skundų ir pranešimų bei atsakymų į juos įforminimas ir
registravimas (proc.);
7. Prižiūrimų patalpų plotas (kv. m);
8. Prižiūrimos teritorijos plotas (kv. m);
9. Darbo vietų, kuriose pagerintos darbo sąlygos, skaičius;
10. Pastato rekonstravimo projekto įgyvendinimas (proc. nuo projekto vert÷s);
11. Modernizuotų modulių sukūrimas (proc.);
12. Išduotų leidimų skaičius;
13. Išduotų, pakeistų licencijų vežti krovinius vidaus maršrutais skaičius;
14. Išduotų, pratęstų, pakeistų licencijos kortelių vežti krovinius vidaus maršrutais skaičius;
15. Išduotų, pratęstų, pakeistų Europos Bendrijos leidimų skaičius;
16. Išduotų, pratęstų, pakeistų Europos Bendrijos leidimų kopijų skaičius;
17. Administruojamų tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius;
18. Administruojamų tarptautinio reguliaraus susisiekimo maršrutų skaičius;
19. Išduotų, pakeistų licencijų vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais skaičius;
20. Išduotų, pakeistų licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais
skaičius;
21. Išduotų, pratęstų, pakeistų licencijos kortelių vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais
skaičius;
22. Išduotų, pratęstų, pakeistų licencijos kortelių vežti keleivius lengvaisiais automobiliais
užsakomaisiais reisais skaičius;
23. Išduotų, pratęstų, pakeistų Europos Bendrijos licencijų skaičius;
24. Išduotų, pratęstų, pakeistų Europos Bendrijos licencijų kopijų skaičius;
25. Išduotų kelion÷s lapų vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais skaičius;
26. Išduotų izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto
priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto
produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikatų skaičius;
27. Gaminamų ir perdirbamų kelių transporto priemonių suderintų standartų skaičius;
28. Išduotų kelių transporto priemonių tipo patvirtinimo atitikties įvertinimo sertifikatų skaičius;
29. Išduotų kelių transporto priemonių tipo patvirtinimo pratęsimo (prapl÷timo) atitikties įvertinimo
sertifikatų skaičius;
30. Išduotų pažymų apie kelių transporto priemonių tipo atitikties įvertinimą, suteikiant atskirą
leidimo eksploatuoti numerį, skaičius;
31. Transporto priemonių tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo išduotų
(pratęstų) sertifikatų skaičius;
32. Parengtų pranešimų ir sertifikatų apie transporto priemonių sud÷tines dalis skaičius;
33. Gautų ir užregistruotų transporto priemonių tipo patvirtinimo sertifikatų skaičius;
34. Atliktų vairavimo mokyklų ekspertizių skaičius;
35. Įsakymų, kuriais vairavimo mokykloms suteikta teis÷ vykdyti motorinių transporto priemonių
vairuotojų pirminį mokymą, skaičius;
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36. Išduotų leidimų atlikti kelių transporto priemonių sud÷tinių dalių techninius bandymus skaičius;
37. Išduotų leidimų atlikti tachografų techninę priežiūrą ir remontą skaičius;
38. Techninių apžiūrų poreikio vertinimas Lietuvos administraciniuose vienetuose;
39. Atestuotų mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu kelių transportu,
skaičius;
40. Egzaminuotų vairuotojų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu kelių transportu, skaičius;
41. Egzaminuotų saugos specialistų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu kelių transportu skaičius;
42. Egzaminuotų asmenų, vadovaujančių įmon÷se keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai,
skaičius;
43. Vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams išduotų liudijimų, suteikiančių teisę dirbti
vairavimo mokyklose, skaičius;
44. Parengtų naujų egzaminų testų klausimų skaičius;
45. Išduotų kelių transporto priemonių ekspertų ir valstybin÷s technin÷s apžiūros įmonių kontrolierių
pažym÷jimų skaičius;
46. Vairuotojų liudijimų, išduotų vež÷jams, įdarbinusiems vairuotojus, ne Europos Sąjungos
valstybių piliečius, skaičius;
47. Išduotų skaitmeniniuose tachografuose naudojamų kortelių skaičius;
48. Administruojamų sutarčių su vež÷jais skaičius;
49. Gautų ir išanalizuotų keleivinio transporto vež÷jų ataskaitų skaičius.
0100202
Užtikrinti nustatytų reikalavimų laikymąsi kelių transporto srityje
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui siekti numatyti uždaviniai:
1. Vykdyti įstatymų ir kitų teis÷s aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, laikymosi
valstybinę priežiūrą;
2. Užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatų laikymąsi;
3. Stiprinti tarptautinę partnerystę ir tarpžinybinį bendradarbiavimą kontrol÷s srityje.
Uždavinio įgyvendinimo priemon÷s:
1. Kontroliuoti vež÷jus ir kitas įmones, kelių transporto priemones;
2. Tikrinti vairuotojų darbo dienų d÷l vairavimo ir poilsio režimo laikymąsi;
3. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, keistis
informacija apie kontrolę.
Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai:
Rezultato kriterijai:
1. Įmonių patikrinimų, kurių metu surašytas administracinių teis÷s pažeidimų protokolas, skaičiaus ir
visų atliktų įmonių patikrinimų skaičiaus santykio palyginus su pra÷jusiais metais sumaž÷jimas
(punktais)
2. Kelių transporto priemonių patikrinimų, kurių metu skirta bauda ar surašytas administracinių teis÷s
pažeidimų protokolas, skaičiaus ir visų atliktų kelių transporto priemonių patikrinimų skaičiaus
santykio palyginus su pra÷jusiais metais sumaž÷jimas (punktais)
Produkto kriterijai:
1. Transporto priemon÷se atliktų patikrinimų skaičius:
1.1. pavojingų krovinių vežimo sąlygų patikrinimų skaičius,
1.2. sv÷rimų ir matavimų patikrinimų skaičius,
1.3. kelių transporto priemonių (M2, M3, N2, N3, O3, O4) technin÷s būkl÷s patikrinimų skaičius;
2. Patikrintų transporto priemonių skaičius;
3. Patikrintų įmonių, užsiimančių keleivių vežimu, pateikusių ataskaitas d÷l lengvatų taikymo,
skaičius;
4. Vairavimo mokyklų patikrinimų skaičius;
5. Technin÷s apžiūros įmonių ir jų stočių patikrinimų skaičius;
6. Technin÷s apžiūros kontrolierių patikrinimų skaičius;
7. Įmonių, užsiimančių pavojingų krovinių vežimu, patikrinimų skaičius;
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8. Įmonių, užsiimančių keleivių ir (ar) krovinių vežimu, patikrinimų skaičius;
9. Administracinių bylų nagrin÷jimas (proc.);
10. Tachografų dirbtuvių patikrinimų skaičius;
11. Ekspertizių įmonių patikrinimų skaičius;
12. Vairavimo mokymui skirtų transporto priemonių patikrinimų skaičius;
13. Praktinio vairavimo mokymo centrų patikrinimų skaičius (kriterijus nuo 2010 m.);
14. Patikrintų vairuotojų darbo dienų skaičius įmon÷se;
15. Patikrintų vairuotojų darbo dienų skaičius keliuose;
16. Išanalizuota gautų iš ES ir kitų valstybių kompetentingų institucijų kontrol÷s ataskaitų (proc.);
17. Parengtų ir išsiųstų ES ir kitų valstybių kompetentingoms institucijoms kontrol÷s ataskaitų
skaičius;
18. Bendrų patikrinimų skaičius kartu su kitomis Lietuvos ar užsienio kompetentingomis
institucijomis.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
- Bus užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos vež÷jams;
- Pager÷s vairuotojų darbo sąlygos ir jų darbo organizavimas;
- Bus sudarytos sąlygos pagerinti kelių transporto priemonių vairuotojų kvalifikaciją ir kelių eismo
saugumą;
- Sumaž÷s neigiamas vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimų pasekm÷s;
- Sumaž÷s prielaidos galimiems pažeidimams kelių transporto sektoriuje;
- Bus skatinama pažanga, naujų ir techniškai tvarkingų transporto priemonių eksploatavimas;
- Bus sukurtos sąlygos nelaimingų atsitikimų vežant pavojingus krovinius prevencijai.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. litų)

Ekonomin÷s klasifikacijos
grup÷s

Asignavimai
2008 metams

Asignavimai
biudžetiniams
2009 metams

Projektas
2010
metams

Projektas
2011
metams

1. Iš viso asignavimų:
išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo šaltiniai:
2.1. Lietuvos Respublikos
valstyb÷s biudžetas
iš jo:
bendrojo finansavimo l÷šos
ES l÷šos
kitos specialiųjų programų
l÷šos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai

76609,3
71369,3
6800,6

61619
56607
5953

62482
57183
6393

57183
57183
6393

5240

5012

5299

76609,3

61619

62482

57183

208

187

194

194

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teis÷s aktai:
Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodeksas, Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodeksas, Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
Patvirtintos Vyriausyb÷s programos įgyvendinimo priemon÷s, susijusios su aprašoma
programa
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Kita svarbi informacija
Vykdant šią programą į valstyb÷s biudžetą surenkama valstyb÷s rinkliava ir administracin÷s baudos.
Per 2008 m. už suteikiamas visuomenei (vež÷jams) paslaugas į biudžetą surinkta 10,4 mln. Lt
valstyb÷s rinkliavos. 2008 m. užsienio ir Lietuvos vež÷jams paskirta 3,2 mln. Lt baudų už
administracinius teis÷s pažeidimus. Šių įplaukų į biudžetą suma (13,6 mln. Lt) viršijo Inspekcijos
panaudotus asignavimus darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui bei prek÷ms ir paslaugoms
įsigyti, kurie 2008 m. buvo 13,1 mln. Lt.
Vykdant šią programą dalyvaujama tarpinstitucin÷je Valstybin÷je saugaus eismo automobilių keliais
2005–2010 metų programoje.

Inspekcijos viršininkas

Inspekcijos viršininko pavaduotojas
(Atsakingo už programos koordinavimą
asmens pareigų pavadinimas)

Telefonas
Data

(8~5) 278 56 69
2009-06-12

Vidmantas Žukauskas

Darius Sadaunykas

