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SPECIALIOJI ELEKTRONINöS INFORMACIJOS
TEIKIMO PAGAL SUTARTIS PROGRAMA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
2009 m.
Asignavimų
Valstybin÷ kelių transporto inspekcija Kodas
90.900.1642
valdytojas
prie Susisiekimo ministerijos
Programos kodas
01.081
Programos parengimo argumentai
Ši programa prisideda prie Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
(toliau – Inspekcija) misijos įgyvendinimo. Programa yra tęstin÷. Programos tikslai ir uždaviniai
susiję su Inspekcijai teis÷s aktų nustatyta tvarka pavestomis funkcijomis vykdyti.
Inspekcijos darbuotojai, vykdydami įstaigai pavestas funkcijas, dalį valdomos informacijos po
atitinkamo apdorojimo, apibendrinimo ir susisteminimo elektroniniu būdu perduoda kitiems
juridiniams asmenims. Už atlygį numatyta teikti tik informaciją, kurios teikimas nereglamentuotas
teis÷s aktais.
Planuojamos gauti pajamos:
• iš UAB „Lintel“ – už pateikiamą susistemintą informaciją apie tolimojo ir tarptautinio
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus;
• iš VĮ „Regitra“ – už pripažintų ir patvirtintų kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo
duomenis;
• iš Lietuvos nacionalin÷s vež÷jų automobiliais asociacijos „Linava“ – už duomenis apie
vež÷jams išduotas veiklos licencijas ir vež÷jų transporto priemonių galiojančias licencijos
korteles.
Kryptingas ir užtikrintas Inspekcijos darbas įgyvendinant strateginius tikslus ir pavestus uždavinius
galimas tik esant stabiliai ir išvystytai infrastruktūrai, užtikrinant tinkamas darbuotojų darbo sąlygas.
Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą gautos l÷šos būtų panaudotos Inspekcijos tinkamai materialinei
bazei palaikyti ir atnaujinti.
Kelti visų ūkio sričių našumą ir didinti
konkurencingumą, pl÷sti ekonominę
Vyriausyb÷s prioritetas
Kodas
1.2
infrastruktūrą bei kurti verslui palankią
aplinką ir stiprinti ekonominį saugumą.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01.081.01
Teikti kelių transporto veiklos aplinkai naudingą informaciją
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui siekti numatytas uždavinys – sudaryti sąlygas kelių transporto veiklos subjektams elektroniniu
būdu gauti jiems naudingą informaciją.
Uždavinio įgyvendinimo priemon÷ – vykdyti informacijos teikimo sutartis.
Rezultato kriterijus – informacijos teikimo įsipareigojimų vykdymas (proc.)
Produkto kriterijus – administruojamų sutarčių skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Inspekcijos pateiktą informaciją užsakovai panaudos ne tik savo tikslams, bet ir visuomen÷s labui:
UAB „Lintel“ informacijos tarnyba „118“ iš Inspekcijos gavusi ir pagal savo poreikius apdorojusi
informaciją apie tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismo tvarkaraščius operatyviai teikia
gyventojams informaciją apie autobusų išvykimą iš bet kokios Lietuvoje esančios autobusų stotel÷s;
VĮ „Regitra“ gautus iš Inspekcijos duomenis naudoja registruojant transporto priemones; Lietuvos
nacionalin÷ vež÷jų automobiliais asociacija „Linava“, siekdama padidinti Lietuvos vež÷jų
konkurencingumą, gautą informaciją apie vež÷jus ir vež÷jų valdomą transportą naudoja nagrin÷jant
vež÷jų prašymus gauti TIR procedūrų vykdytojo leidimus, transporto rinkos analizei.
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Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų)
Ekonomin÷s
klasifikacijos grup÷s

Asignavimai
2008 m.

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

320,2

Asignavimai
biudžetiniams
2009 m.

Projektas
2010 m.

Projektas
2011 m.

100

100

100

320,2

100

100

100

320,2

100

100

100

320,2

100

100

100

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teis÷s aktai
Patvirtintos Vyriausyb÷s programos įgyvendinimo priemon÷s, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
Pagal šią specialiąją programą 2009 m. sausio 1 d. negautų ir nepanaudotų l÷šų buvo 216,7 tūkst. Lt.
L÷šos kaupiamos papildomoms išlaidoms, susijusioms su administracinio pastato Vilniuje
rekonstrukcija, finansuoti ir kitiems Inspekcijos poreikiams.

Inspekcijos viršininkas

Telefonas
Data

(8 5) 278 5669
2009-06-12

Vidmantas Žukauskas

