PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3-211

VALSTYBINöS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemon÷s
kodas

Priemon÷s
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) ind÷lio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai
ir
reikšm÷s

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai (tūkst.
litų)

11670

5 PROGRAMA. Susisiekimo valstybin÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliais užtikrinimas
0100903
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1 PRIEMONö
„Vykdyti ūkio
subjektų veiklos
priežiūrą bei teikti
administracines
paslaugas, plečiant
elektronin÷s erdv÷s
galimybių
panaudojimą“

1. Tobulinti su kelių transportu ir kelių
transporto veikla susijusius teis÷s aktus
(atsižvelgiant į visuomen÷s grupių poreikius),
siekiant aiškesnio teisinio reglamentavimo,
verslo sąlygų gerinimo, kelių transporto
keliamo pavojaus eismo saugai ir aplinkai
mažinimo bei ES teisin÷s baz÷s pakeitimų
perk÷limo į nacionalinę teisę.

1.1. Priimtų teis÷s aktų
skaičius – 23.

Teis÷s skyriaus viršininkas
Dainius Lipsevičius

2012 m. I–IV
ketv.

2. Dalyvauti ES komitetų ir darbo grupių
veikloje ir organizuojamuose pos÷džiuose.

2.1.
Dalyvavimo
ES
komitetų ir darbo grupių
pos÷džiuose skaičius – 19.

Informacinių technologijų
skyriaus
ved÷ja
Rita
Skaisgiryt÷,
Kontrol÷s
koordinavimo
skyriaus
ved÷jas Nerijus girdžius,
L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius,
Saugaus
eismo skyriaus ved÷jas
Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.
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Informacinių technologijų
skyriaus
ved÷ja
Rita
Skaisgiryt÷,
Kelių
transporto
veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas,
L.
e.
Technikos skyriaus ved÷jo
pareigas
Justas
Rašomavičius,
Saugaus
eismo skyriaus ved÷jas
Viktoras Lapinas
Inspekcijos
viršininko
pavaduotojas
Romanas
Vilčinskas

2012 m. I–IV
ketv.

5.1.
Dalyvavimas
mokymuose – 100 proc.

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

2012 m. I–IV
ketv.

6.1. Pagrįstų skundų – 0.

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

3. Užtikrinti tinkamą duomenų teikimą
elektroniniais kanalais duomenų gav÷jams, su
kuriais pasirašytos duomenų teikimo sutartys,
bei duomenų gavimą iš registrų ir kitų juridinių
asmenų, su kuriais pasirašytos duomenų
gavimo sutartys, informacinių sistemų ir
administruoti šias sutartis.

3.1.
Administruojamų
informacijos gavimo ir
teikimo (į / iš registrų ir
kitų juridinių asmenų
informacinių
sistemų)
sutarčių skaičius – 13.

4. Priežiūros funkcijų optimizavimo veiksmų
pagal Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos
prie
Susisiekimo
ministerijos
veiklos
tobulinimo planą vykdymas.

4.1. Priežiūros funkcijų
optimizavimo
veiksmų
pagal Valstybin÷s kelių
transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos
veiklos tobulinimo planą
vykdymas – 100 proc.

5. Pasirengimas pirmininkauti ES taryboje
2013 m.
6. Pagerinti klientų aptarnavimo
tobulinant vadybą.

kokybę,

2012 m. I–IV
ketv.

2012 m. I–IV
ketv.
7. Vykdyti vidaus administravimą ir gerinti 7.1. Valstyb÷s tarnautojų ir Personalo skyriaus ved÷ja 2012 m. I–IV
valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių darbuotojų,
dalyvavusių Gen÷ Mačiulien÷
ketv.
pagal
darbo
sutartis,
geb÷jimus organizuojant
mokymuose.

administracinius
jų dalyvavimą

mokymuose, skaičius
130.

–

iš
jų
–
valstyb÷s
tarnautojų,
atliekančių
kontrol÷s
funkcijas,
dalyvavusių mokymuose
kontrol÷s
klausimais,
skaičius – 50.

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

2012 m. I–IV
ketv.

7.2. Paslaugų kokyb÷s
vertinimas (balais) (vidinis
vertinimas penkių balų
sistema) – 4,5.

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

2012 m. IV
ketv.
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8. Rengti ir teikti Inspekcijos interneto
svetain÷je skelbti verslo atstovams ir
visuomenei
aktualią
informaciją
pagal
Inspekcijos reguliavimo sritis.
9. Analizuoti klausimus, pateiktus Inspekcijos
elektroniniu paštu ir interneto svetain÷je,
koordinuoti atsakymų į juos rengimą,
organizuoti jų išsiuntimą
klausimus
pateikusiems asmenims.
10. Inicijuoti Inspekcijos interneto svetain÷s
struktūros formavimą, informacijos skelbimą ir
atnaujinimą, siekiant skelbti tikslius, aktualius
ir naudingus duomenis laikantis teis÷s aktų
nustatytų reikalavimų.

8.1.
Paskelbtų
informacinių
pranešimų
skaičius – 150.

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

2012 m. I–IV
ketv.

9.1. Parengta atsakymų į
el. būdu
pateiktus
klausimus
skaičius
–
100 proc.

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

2012 m. I–IV
ketv.

10.1. Inspekcijos interneto
svetain÷s
vartotojų
skaičiaus did÷jimas –
5 proc.
(Palyginus
su
pra÷jusiais metais)

Personalo skyriaus ved÷ja
Gen÷ Mačiulien÷

2012 m. IV
ketv.

11. Prižiūr÷ti ir palaikyti Inspekcijos
informacinių sistemų veikimą, siekiant jų
nuolatinio ir saugaus prieinamumo.

11.1. Saugus Inspekcijos
informacinių
sistemų
prieinamumas – ne mažiau
nei 96 proc.

Informacinių technologijų
skyriaus
ved÷ja
Rita
Skaisgiryt÷

2012 m. I–IV
ketv.

12. Organizuoti IS „Keltra“ komponento
„Dokumentų valdymas ir teis÷s aktų projektų
rengimas“ modernizavimą.

12.1. Modernizuotas IS
„Keltra“
komponentas
„Dokumentų valdymas ir
teis÷s
aktų
projektų
rengimas“ – 50 proc.

Informacinių technologijų
skyriaus
ved÷ja
Rita
Skaisgiryt÷

2012 m. IV
ketv.

13. Nagrin÷ti prašymus ir išduoti dokumentus,
susijusius su keleivių ir krovinių vežimu kelių
transportu, ir
kontroliuoti jų naudojimą,
administruoti reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutus.

13.1.
Administruojamų
tolimojo
reguliaraus
susisiekimo
maršrutų
skaičius – 350.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

13.2.
Administruojamų
tarptautinio
reguliaraus
susisiekimo
maršrutų
skaičius – 150.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

13.3. Išduotų leidimų vežti
keleivius ir krovinius
tarptautiniais
maršrutais
skaičius – 220 000.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.
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14. Vykdyti Susitarimo d÷l greitai gendančių
maisto produktų tarptautinio gabenimo ir
tokiam gabenimui naudojamų specialių
transporto priemonių kompetentingos kelių
transporto srities įstaigos funkcijas bei Europos
Sutarties d÷l pavojingų krovinių tarptautinio
vežimo
keliais
(ADR)
nurodytos
kompetentingos
transporto
priemonių
konstrukcijos
ir
tinkamumo
patvirtinimo institucijos funkcijas.

13.4. Išduotų, pakeistų,
pratęstų kelių transporto
veiklos
licencijų
ir
liudijimų vežti keleivius
savo sąskaita skaičius –
1 200.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

13.5. Išduotų, pratęstų,
pakeistų kelių transporto
veiklos licencijų kopijų
skaičius – 12 000.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

13.6. Išduotų leidimų
važiuoti
valstybin÷s
reikšm÷s
keliais
sunkiasvor÷mis ir (ar)
didžiagabarit÷mis
transporto priemon÷mis (jų
junginiai) skaičius – 7 000.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

13.7. Išduotų kelion÷s lapų
vežti keleivius tarptautinio
susisiekimo
maršrutais
skaičius – 10 000.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

14.1. Išduotų izoliuotų
transporto
priemonių,
transporto
priemoniųšaldytuvų,
mechaninių
transporto
priemoniųrefrižeratorių ir apšildomų
transporto
priemonių,
naudojamų
greitai
gendančių maisto produktų
tarptautiniam gabenimui
sausumos
keliais
sertifikatų
skaičius
–
1 000.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.
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15. Vertinti transporto priemonių ir jų
sudedamųjų dalių atitiktį; analizuoti techninių
tarnybų bandymo protokolus bei gamybos
kokyb÷s sistemas; sisteminti ir vesti į
kompiuterinę informacinę sistemą techninius
transporto priemonių duomenis.
Derinti
smulkiaserijiniu būdu perdirbamų šalyje
registruotų transporto priemonių gamybos
standartus.

16. Vertinti kelių transporto priemonių
technin÷s priežiūros įmonių atitiktį teis÷s aktų
nustatytiems reikalavimams.

14.2. Išduotų transporto
priemonių, vežančių tam
tikrus
pavojingus
krovinius,
patvirtinimo
sertifikatų
skaičius
–
1 000.
15.1.
Gaminamų
ir
perdirbamų
kelių
transporto
priemonių
suderintų
standartų
skaičius – 5.
15.2. Išduotų naujo tipo,
pratęstų kelių transporto
priemonių
tipo
patvirtinimo
sertifikatų
skaičius – 50.
15.3. Išduotų pažymų apie
kelių transporto priemonių
individualaus tipo atitikties
įvertinimą skaičius – 250.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

15.4. Parengtų pranešimų
ir
sertifikatų
apie
transporto
priemonių
sudedamąsias
dalis,
mazgus
ar
sistemas
skaičius – 25.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

15.5. Išduotų pranešimų
apie transporto priemonių
tipo
registravimą
(anuliavimą) skaičius –
500.
16.1. Įsakymų ar leidimų,
kuriais
įmon÷ms
suteikiama teis÷ užsiimti
transporto priemonių ir jų
sudedamųjų dalių technine
priežiūra, skaičius – 4.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.
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17. Vertinti ar ūkio subjektai atitinka jiems
nustatytus reikalavimus, išduoti leidimus
(suteikti teisę) vykdyti vairuotojų mokymą.

17.1. Vairavimo mokyklų
ar
mokymo
įstaigų
ekspertiz÷s
(įvertinimų)
skaičius – 85.
17.2. Išduotų leidimų
(suteikta teis÷) vykdyti
vairuotojų
mokymą
skaičius – 80.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

kelių

18.1. Laikytų egzaminų
skaičius – 4 600.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

19.
Išduoti asmenų, susijusių su kelių
transporto veikla, kompetenciją patvirtinančius
dokumentus.

19.1. Išduotų pažym÷jimų,
patvirtinančių
asmenų
kompetenciją, skaičius –1
750.
20.1. Laikytų egzaminų
skaičius – 20.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius
L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

18. Vertinti asmenų, susijusių
transporto veikla, kompetenciją.

su

20. Vertinti asmenų, susijusių su kelių
transporto priemonių technine priežiūra,
kompetenciją.
21. Išduoti asmenų, susijusių su kelių
transporto priemonių technine priežiūra,
kompetenciją patvirtinančius dokumentus.
22. Vertinti asmenų, siekiančių būti vairuotojų
mokytojais, ir vairavimo instruktorių atitiktį
nustatytiems reikalavimams ir išduoti jiems
liudijimus, suteikiančius teisę dirbti vairavimo
mokyklose.
23. Nagrin÷ti vež÷jų, turinčių Bendrijos
leidimus ir įdarbinusių vairuotojus, ne ES
valstybių piliečius, pateiktus prašymus ir
išduoti
jiems
vairuotojų
liudijimus,
patvirtinančius, kad juose nurodytas vairuotojas
įdarbintas laikantis įstatymų ir kitų teis÷s aktų ir
yra įgijęs profesinę kvalifikaciją kroviniams
vežti.

21.1. Išduotų pažym÷jimų,
patvirtinančių
asmenų
kompetenciją, skaičius –
20.
22.1.
Vairuotojų
mokytojams ir vairavimo
instruktoriams
išduotų
liudijimų,
suteikiančių
teisę dirbti vairavimo
mokyklose, skaičius – 350.
23.1. Vairuotojų liudijimų,
išduotų
vež÷jams,
įdarbinusiems vairuotojus,
ne ES valstybių piliečius,
skaičius – 2 000.
23.2. Vairuotojų liudijimų
kopijų, išduotų vež÷jams,
įdarbinusiems vairuotojus,
ne ES valstybių piliečius,
skaičius – 2 000.

2012 m. I–IV
ketv.
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24. Užtikrinti skaitmeniniuose tachografuose
naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo
sistemos
funkcionavimą,
vykdyti
skaitmeniniuose tachografuose naudojamų
kortelių išdavimo centro funkcijas.

24.1.
Išduotų
skaitmeniniuose
tachografuose naudojamų
kortelių skaičius – 17 000.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

25. Tobulinti egzaminų testų duomenų bazę.

25.1.
Egzaminų
testų
vertinimo
komisijoje
išnagrin÷tų egzaminų testų
klausimų skaičius – 200.

Saugaus eismo skyriaus
ved÷jas Viktoras Lapinas

2012 m. I–IV
ketv.

26. Siekiant pad÷ti ūkio subjektams laikytis
teis÷s aktų nustatytų reikalavimų, teikti
informaciją
ir
konsultacijas
kontrol÷s
klausimais, nagrin÷ti internetu ir el. paštu, ir
(ar) raštu gautus klausimus, rengti ir teikti
atsakymus į juos, dažniausiai užduodamus
klausimus apibendrinti ir atsakymus į juos
nustatyta tvarka teikti skelbti Inspekcijos
interneto svetain÷je.

26.1. Parengtų atsakymų ir
išaiškinimų į pateiktus
klausimus (gautus raštu, el.
paštu, internetu) skaičius –
150.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

26.2. Interneto svetain÷je
pateiktų
apibendrintų
dažniausiai
užduodamų
klausimų, susijusių su
kontrole
(informaciniai
pranešimai vienetais) – 5.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

27. Siekiant pad÷ti ūkio subjektams laikytis
teis÷s aktų nustatytų reikalavimų, periodiškai
organizuoti regioninius susitikimus su vež÷jais
ir kitais interesantais.

27.1. Surengtų regioninių
susitikimų su
ūkio
subjektais (interesantais) –
10.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

28. Organizuoti ir vykdyti bendrus patikrinimus
su kitų ES valstybių kontroliuojančiomis
institucijomis, keistis su jomis gerosios
praktikos pavyzdžiais ir patirtimi.

28.1. Bendrų patikrinimų
skaičius kartu su užsienio
kompetentingomis
institucijomis – 14.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

29. Keistis informacija su kitomis ES valstybių
narių kompetentingomis institucijomis apie
užsienio vež÷jų padarytus pažeidimus Lietuvoje
ir Lietuvos vež÷jų padarytus pažeidimus
užsienio šalyse, pad÷ti kitoms ES valstyb÷ms
kontroliuoti ES reglamentų laikymąsi.

29.1. Parengtų ir
ES
valstybių
kompetentingoms
institucijoms
išsiųstų
kontrol÷s
ataskaitų
skaičius – 25.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.
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30. Vykdyti komercinių transporto priemonių
patikrinimus Lietuvos Respublikos keliuose,
Transporto priemonių kontrol÷s skyriuje prie
Klaip÷dos (kelio A1 302,3 km) ir pasienio
kontrol÷s punktuose. Saugos kelių transporte ir
žalingo poveikio keliams ir aplinkai mažinimo
bei vienodų konkurencijos sąlygų užtikrinimo
tikslais tikrinti pavojingų krovinių vežimo
sąlygas, greitai gendančių krovinių vežimo
sąlygas, matuoti ir sverti transporto priemones,
tikrinti kelių transporto priemonių techninę
būklę, vykdyti kelion÷s leidimų, transporto
priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo
mokesčio sumok÷jimo kontrolę.

31.
Vykdyti
kelių
transporto
vež÷jų
licencijavimo reikalavimų laikymosi, įmonių,
užsiimančių keleivių vežimu ir pateikusių
ataskaitas d÷l Lietuvos Respublikos transporto
lengvatų įstatymo taikymo, įmonių, susijusių su
pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar)
iškrovimu, perkrovimu bei sand÷liavimu,
vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų, kurioms
suteikta teis÷ organizuoti ir rengti papildomą
motorinių transporto priemonių vairuotojų,
nuolat pažeidžiančių kelių eismo taisyklių
reikalavimus ir už tai nubaustų administracine
tvarka, įskaitant vairavimo teis÷s at÷mimą,

30.1. Iš viso patikrintų
komercinių
transporto
priemonių skaičius – 24
900.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

30.2.
Transporto
priemon÷se
atliktų
patikrinimų skaičius – 8
730.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

30.2.1. Iš jų pavojingų
krovinių vežimo sąlygų
patikrinimų skaičius – 530.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

30.2.2. Pasvertų
sunkiasvorių ir išmatuotų
didelių gabaritų transporto
priemonių skaičius –
5 400.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

30.2.3. Keliuose atliktų
transporto priemonių
technin÷s būkl÷s
patikrinimų skaičius –
2800.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

31.1. Patikrintų
skaičius – 740.

įmonių

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

31.1.1 Iš jų vairuotojų
rengimo
mokyklų
patikrinimų skaičius – 190.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

31.1.2. Patikrintų
tachografų dirbtuvių
skaičius – 15.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.
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mokymą, mokymo įstaigų, kuriose mokomi
kelių transporto priemonių vairuotojai, vežantys
pavojingus krovinius pagal Europos sutarties
d÷l pavojingų krovinių tarptautinių vežimų
keliais (ADR) reikalavimus, bei pavojingų
krovinių vežimo automobilių transportu saugos
specialistai,
technin÷s
apžiūros
centrų,
technin÷s pažiūros įmonių ir technin÷s apžiūros
kontrolierių, tachografų dirbtuvių ir tachografų
dirbtuvių
meistrų,
ekspertiz÷s
įmonių,
patikrinimus.

32. Tikrinti krovininių transporto priemonių,
kurių bendroji mas÷ su priekaba ar puspriekabe
yra daugiau kaip 3,5 t, ir keleivinių transporto
priemonių, kurios pagal savo konstrukciją gali
vežti daugiau kaip devynis asmenis, įskaitant
vairuotoją, arba yra tam pritaikytos tai nuolat
daryti, ir yra naudojamos būtent šiuo tikslu,
vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo
laikymąsi. Siekiant išsiaiškinti tachografo
rodmenų klastojimo atvejus, tikrinamose
transporto priemon÷se ieškoti įrenginių ir (ar)
prietaisų, atjungiančių nors vieną iš tachografo
funkcijų arba galinčių tur÷ti įtakos tachografo
veikimui.
33. Užtikrinti transporto priemonių technin÷s
būkl÷s kontrolę, tam naudojant specialią
techninei būklei patikrinti skirtą įrangą.
Įgyvendinant 2010 m. liepos 5 d. Komisijos
direktyvą 2010/47/ES, kuria prie technikos
pažangos priderinama Europos parlamento ir
Tarybos direktyva 2000/30EB d÷l Bendrijoje
važin÷jančių komercinių transporto priemonių
techninio patikrinimo keliuose.

31.1.3. Teikiant metodinę
pagalbą – 140.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

31.2. Vairavimo mokymui
skirtų
transporto
priemonių
patikrinimų
skaičius – 770.
31.3. Technin÷s apžiūros
kontrolierių
patikrinimų
skaičius – 330.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

31.4. Tachografų dirbtuvių
meistrų
patikrinimų
skaičius – 60.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

32.1. Patikrintas
vairuotojų, patenkančių į
reglamento (EB) Nr.
561/2006 reguliavimo sritį,
dirbtų dienų skaičius –
201 000.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

32.2. Įrenginių ir prietaisų,
galinčių tur÷ti neigiamos
įtakos tachografo
veikimui, paieškų skaičius
– 120.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. I–IV
ketv.

33.1. Įsigyta transporto
priemonių techninei būklei
keliuose tikrinti pritaikytos
įrangos (komplektas) – 1.

Kontrol÷s koordinavimo
skyriaus ved÷jas Nerijus
Girdžius

2012 m. III
ketv.
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34. Atlikti Valstybin÷s kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
vidaus auditą.

34.1. Atliktų vidaus auditų
skaičius – 6.

Vidaus audito skyriaus
ved÷ja Asta Širvaitien÷

2012 m. I–IV
ketv.

35. Finansinių ataskaitų rinkinių paruošimas ir
pateikimas.

35.1.
Pagal
Lietuvos
Respublikos
Finansų
ministerijos
nurodymus
parengtų
finansinių
ataskaitų rinkinių skaičius
– 8.

Finansų skyriaus ved÷ja
Ana Rokicka

2012 m. I–IV
ketv.

36. Statistinių, strateginio veiklos plano
vykdymo, investicijų panaudojimo ataskaitų
pagal nustatytus reikalavimus paruošimas.

36.1.
Statistinių,
strateginio veiklos plano
vykdymo,
investicijų
panaudojimo
ataskaitų
pagal
nustatytus
reikalavimus paruošimas –
100 proc.

Finansų skyriaus ved÷ja
Ana Rokicka

2012 m. I–IV
ketv.

37.
Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerijos strateginio veiklos plano projekto
dalies paruošimas.

37.1. Parengtas 2013–
2015 m. strateginis veiklos
planas – 1.

Finansų skyriaus ved÷ja
Ana Rokicka

2012 m. IV
ketv.

38. Valstybin÷s kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos investicin÷s
programos paruošimas.

38.1. Parengtas investicinis
planas – 100 proc.

Viešųjų pirkimų ir turto
valdymo skyriaus ved÷jas
Petras Macejauskis

2012 m. I–IV
ketv.

39. Atlikti Valstybin÷s kelių transporto
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
veiklai užtikrinti reikalingų prekių ir darbų
viešųjų pirkimų procedūras.

39.1. Pagal planą atlikti
viešieji pirkimai
–
100 proc.

Viešųjų pirkimų ir turto
valdymo skyriaus ved÷jas
Petras Macejauskis

2012 m. I–IV
ketv.

40. Užtikrinant dokumentų įforminimo ir
valdymo reikalavimų laikymąsi Inspekcijoje,
registruoti Inspekcijos parengtus ir gautus su
jos veikla susijusius dokumentus.

40.1. Užregistruota gautų,
siunčiamų
ir
vidaus
dokumentų,
asmenų
pranešimų ir skundų bei
įforminta atsakymų į juos
– 100 proc.

Bendrojo skyriaus ved÷ja
Daiva Vilkelyt÷

2012 m. I–IV
ketv.

41. Užtikrinti valstybin÷s kalbos įstatymo
reikalavimų laikymąsi Inspekcijoje.

41.1.
Suredaguota ir
ištaisyta
Inspekcijos
rengiamų teis÷s aktų ir kitų
dokumentų – 100 proc.

Bendrojo skyriaus ved÷ja
Daiva Vilkelyt÷

2012 m. I–IV
ketv.
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42. Atstovauti ES Tarybai santykiuose su
kitomis ES institucijomis susisiekimo srityje.

43. Organizuoti Lietuvos įmonių, užsiimančių
vežimo kelių transportu veikla, elektroninio
registro informacin÷s sistemos „Vektra“ kūrimą
ir diegimą.

01009030
102

2 PRIEMONö
„Įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos
transporto lengvatų
įstatymo nuostatas“

1. Vertinti vež÷jų pateiktas ataskaitas apie
parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo
reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus,
tikrinti jų pagrįstumą ir organizuoti kelių
transporto vež÷jų d÷l važiavimo tolimojo
reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų
negautų pajamų atlyginimą.

42.1. Komandiruočių į ES
Tarybos darbo struktūras,
formalias ir neformalias
tarybas,
Europos
Parlamentą nagrin÷ti su
susisiekimu
susijusių
klausimų skaičius – 30.
43.1. Kuriame iš 5 etapų
yra kelių transporto įmonių
registro kūrimas (1 –
parengta
informacin÷s
sistemos dokumentacija; 2
– informacin÷ sistema
kuriama; 3 – informacin÷
sistema diegiama; 4 –
vyksta
informacin÷s
sistemos bandomoji
eksploatacija;
5
–
informacin÷
sistema
naudojama) – 2 etap.
1.1. Gautų ir išanalizuotų
ataskaitų apie parduotus su
nuolaida
važiavimo
bilietus skaičius – 576.
1.2. Vež÷jams per 12
m÷nesių
atlygintų
pripažintų tinkamomis d÷l
važiavimo
tolimojo
reguliaraus
susisiekimo
autobusais
lengvatų
negautų pajamų dalis –
100 proc. nuo sąmatoje
skirtų l÷šų.

L. e. Technikos skyriaus
ved÷jo pareigas
Justas
Rašomavičius

2012 m. I–IV
ketv.

Inspekcijos
pavaduotojas
Sadaunykas

2012 m. IV
ketv.

viršininko
Darius

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

Kelių transporto veiklos
reguliavimo
skyriaus
ved÷jas
Rolandas
Mazaliauskas

2012 m. I–IV
ketv.

Iš viso

34000

45670

Inspekcijos viršininkas

Vidantas Žukauskas

