Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo
ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos
1 priedas

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
INFORMACIJA
APIE 2014 METŲ VEIKLOS PLANE NUMATYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginis tikslas - siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri
efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo poreikius.
Programa - Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas
Tikslas,
uždavinys,
Eil.
priemonė,
Nr.
produktas,
veiksmas
1.
Tikslas

1.1.

Vertinimo kriterijų reikšmės
Kodas

01-09-03

Tikslo, uždavinio, priemonės, produkto,
veiksmo pavadinimas

Užtikrinti vienodas ir palankias kelių
transporto verslo sąlygas, gerinti kelių
transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį
aplinkai
Kelių transporto saugos, aplinkos apsaugos
ir
sąžiningos
konkurencijos
tikslais
patikrintų ūkio subjektų ir visų su kelių
transporto veikla susijusių potencialių rinkos
dalyvių santykis – iki 10 procentų (vienas
išduotas juridinę galią turintis su kelių
transporto veikla susijęs dokumentas atitinka
vieną sąlyginį rinkos dalyvį)

Rezultatas

R-0100903

Uždavinys

01-09-03-01 Užtikrinti ir tobulinti ūkio subjektų veiklos
priežiūrą, pažeidimų prevenciją ir verslo
poreikius
atitinkančių
administracinių
paslaugų teikimą

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

proc.

Planas

iki 10

Faktas

8,2

Įvykdymo
proc.

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)

Planas

Faktas

Įvykdymo
proc.

47855,7

47667,2

99,6

47855,7

47667,2

99,6

100,0

Pastabos, paaiškinimai, priežastys

2

Produktas

P-01-09-0301-01

Suteiktų administracinių
paslaugų skaičius (išduota
juridinę galią turinčių su kelių
transporto veikla susijusių
dokumentų)

vnt.

388262

351087

90,4

Dėl pastarųjų mėnesių įvykių
Rusijoje (maisto produktų embargo)
sumažėjo vežimų į Rusiją skaičius
ir atitinkamai tiems vežimams
išduodamų su kelių transporto
veikla susijusių dokumentų

Produktas

P-01-09-0301-02

Interaktyvių elektroniniu būdu
teikiamų administracinių
paslaugų dalis

proc.

40,9

41,8

102,2

2014 m. naujų el. būdu teikiamų
paslaugų įvedimo planas pasiektas.
Pagal 2014 m. planą įvestos 6
naujos el. paslaugos (iš viso – 56).
Apjungus
kelias
viešasias
administracines paslaugas į vieną,
bendras teikiamų administracinių
paslaugų skaičius sumažėjo iki 134.
Atitinkamai 56 el. paslaugos iš 134
sudaro 41,8 proc

Produktas

P-01-09-0301-03

Patikrintų transporto priemonių
ir jų ekipažų, atitinkančių
nustatytus reikalavimus,
procentas (nuo visų patikrintų
transporto priemonių)

proc.

70

76,9

109,9

Inspekcijos taikytos prevencinės
priemonės, konsultavimas ir kiti
veiksmai padėjo įvykdyti siekiamą
rodiklį

Produktas

P-01-09-0301-04

Patikrintų įmonių, teikiant
proc.
metodinę pagalbą, dalis palyginti
su visomis patikrintomis
įmonėmis

40

40

100,0

1.1.1. Priemonė

01-09-03-01- Vykdyti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio
01
subjektų veiklos priežiūrą, teikti metodinę
pagalbą ir administracines paslaugas,
plečiant elektroninės erdvės galimybių
panaudojimą

14260,7

14072,2

98,7

Skirtos lėšos (planas) nurodytos
atsižvelgiant į 2014 m. sąmatos
tikslinimus

3

Veiksmas

1. Tobulinti su kelių transportu ir kelių 1.1. Priimtų teisės aktų skaičius
transporto veikla susijusius teisės aktus
(atsižvelgiant
į
visuomenės
grupių
poreikius), siekiant aiškesnio teisinio
reglamentavimo, verslo sąlygų gerinimo,
kelių transporto keliamo pavojaus eismo
saugai ir aplinkai mažinimo bei ES teisinės
bazės pakeitimų perkėlimo į nacionalinę
teisę

vnt.

19

27

142,1

Priėmus Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais
įstatymą ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2008 m.
sausio 21 d. įsakymą Nr. 3-13 „Dėl
Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo įgyvendinimo“ išdėsčius
nauja redakcija Inspekcijai 2014 m.
buvo pavesta parengti ir patvirtinti
daug teisės aktų, įgyvendinančių
minėtą įsakymą

Veiksmas

2. Dalyvauti ES komitetų ir darbo grupių 2.1. Dalyvavimo ES komitetų ir vnt.
veikloje ir organizuojamuose posėdžiuose
posėdžiuose
darbo
grupių
skaičius

28

16

57,1

Metinis planas įvykdytas 57,1 proc.
Dalyvauta 16 posėdžiuose, nes į
tiek posėdžių Inspekcijos atstovai
buvo kviesti

Veiksmas

3. Užtikrinti tinkamą duomenų teikimą
elektroniniais kanalais duomenų gavėjams,
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 vnt.
informacijos gavimo ir teikimo
(į / iš registrų ir kitų juridinių
asmenų informacinių sistemų)
sutarčių skaičius

20

19

95,0

Veiksmas

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 4.1.
Inspekcijos
veiklos proc.
m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl efektyvumo ir rezultatyvumo
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų matavimas ir vertinimas
optimizavimo“ nuostatų įgyvendinimas

100

100

100,0

Veiksmas

5. Įgyvendinti efektyvaus valdymo ir veiklos
gerinimo sprendimus, rengti veiklos
efektyvumo gerinimo priemonių planus ir
juos vykdyti
6. Vykdyti vidaus administravimą ir gerinti
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, administracinius

5.1.
Inspekcijos
veiklos proc.
efektyvumo gerinimo priemonių
plano vykdymas

100

100

100,0

6.1. Valstybės tarnautojų ir vnt.
darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose, skaičius
iš jų – valstybės tarnautojų, vnt.
atliekančių kontrolės funkcijas,
dalyvavusių
mokymuose
kontrolės klausimais, skaičius

140

141

100,7

55

54

98,2

Veiksmas

4

6.2.
Paslaugų
kokybės balas
vertinimas
(balais)
(vidinis
vertinimas penkių balų sistema)

4,5

4,6

102,2

Veiksmas

7. Rengti ir teikti Inspekcijos interneto 7.1. Paskelbtų informacinių vnt.
svetainėje skelbti verslo atstovams ir pranešimų skaičius
visuomenei aktualią informaciją pagal
Inspekcijos reguliavimo sritis

160

182

113,8

Veiksmas

8.
Analizuoti
klausimus,
pateiktus 8.1. Parengta atsakymų į el. proc.
Inspekcijos elektroniniu paštu ir interneto būdu pateiktus klausimus
svetainėje, koordinuoti atsakymų į juos
organizuoti
jų
išsiuntimą
rengimą,
klausimus pateikusiems asmenims

100

100

100,0

Veiksmas

9. Inicijuoti Inspekcijos interneto svetainės
struktūros
formavimą,
informacijos
skelbimą ir atnaujinimą, siekiant skelbti
tikslius, aktualius ir naudingus duomenis
laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų

5

5,5

110,0

Veiksmas

10. Prižiūrėti ir palaikyti Inspekcijos
informacinių sistemų veikimą, siekiant jų
nuolatinio ir saugaus prieinamumo
11. Organizuoti IS „Keltra“ komponento
„Dokumentų valdymas ir teisės aktų
projektų rengimas“ modernizavimą

10.1.
Saugus
Inspekcijos proc.
informacinių
sistemų
prieinamumas
11.1. Modernizuotas IS „Keltra“ proc.
komponentas
„Dokumentų
valdymas ir teisės aktų projektų
rengimas“
12. Organizuoti galimybę paslaugų kainas, 12.1 Modernizuota IS „Keltra“ proc.
baudų dydžius ir mokėjimus nurodyti eurais dėl euro įvedimo

ne
mažiau
nei 96
100

99

100,0

100

100,0

100

100

100,0

13. Atnaujinti pasenusią Inspekcijos 13.1. Inspekcijos tarnybinių proc.
tarnybinių stočių ir duomenų saugyklos stočių ir duomenų saugyklos
įrangą
modernizavimas

20

20

100,0

Veiksmas

Veiksmas

Veiksmas

9.1. Apsilankymų Inspekcijos proc.
interneto svetainėje skaičiaus
didėjimas
(Palyginus
su
praėjusiais metais)

Pranešimų skaičius viršijo planuotą
dėl būtinybės skelbti visuomenei
aktualią informaciją apie teisės
aktų pakeitimus, kurie įsigaliojo
nuo 2014 m. liepos 1 d., ir
pasirengimo
euro
įvedimui
Lietuvoje procesą

Apsilankymų interneto svetainėje
skaičiaus padidėjimas susijęs su
poreikiu
sužinoti
aktualią
informaciją, susijusią su teisės aktų
pakeitimais, kurie įsigaliojo nuo
2014 m. liepos 1 d., pasirengimo
euro įvedimui Lietuvoje procesu ir
kt.

5

Veiksmas

Veiksmas

14. Nagrinėti prašymus ir išduoti
dokumentus, susijusius su keleivių ir
krovinių vežimu kelių transportu, ir

15. Vykdyti Susitarimo dėl greitai gendančių
maisto produktų tarptautinio gabenimo ir
tokiam gabenimui naudojamų specialių
transporto priemonių kompetentingos kelių
transporto srities įstaigos funkcijas bei
Europos Sutarties dėl pavojingų krovinių
tarptautinio vežimo keliais (ADR) nurodytos
kompetentingos transporto

14.1. Administruojamų tolimojo vnt.
reguliaraus susisiekimo maršrutų
skaičius
14.2.
Administruojamų vnt.
tarptautinio
reguliaraus
susisiekimo maršrutų skaičius
14.3. Išduotų leidimų vežti vnt.
keleivius
ir
krovinius
tarptautiniais maršrutais skaičius

370

370

100,0

150

139

92,7

320000

279043

87,2

14.4. Išduotų, pakeistų, pratęstų vnt.
kelių transporto veiklos licencijų
ir liudijimų vežti keleivius savo
sąskaita skaičius

1800

1840

102,2

14.5. Išduotų, pratęstų, pakeistų vnt.
kelių transporto veiklos licencijų
kopijų skaičius

18000

18399

102,2

14.6. Išduotų leidimų važiuoti vnt.
valstybinės reikšmės keliais
sunkiasvorėmis
ir
(ar)
didžiagabaritėmis
transporto
(jų
junginiai)
priemonėmis
skaičius
14.7. Išduotų kelionės lapų vežti vnt.
keleivius
tarptautinio
susisiekimo maršrutais skaičius

10000

11793

117,9

12000

12850

107,1

2000

2008

100,4

15.1. Išduotų izoliuotų transporto vnt.
priemonių, transporto priemoniųšaldytuvų, mechaninių transporto
priemonių-refrižeratorių
ir
apšildomų transporto priemonių,
naudojamų greitai gendančių
maisto produktų tarptautiniam
gabenimui sausumos keliais
sertifikatų skaičius

Išduota mažiau dėl sumažėjusio
dokumentų
poreikio
(Rusijos
Federacijai taikant apribojimus
nebuvo vykdomi vežimai, ūkio
subjektai nesikreipė dėl šios šalies
leidimų)

Išduota daugiau dėl padidėjusio
dokumentų poreikio

6

Veiksmas

priemonių konstrukcijos ir tinkamumo
patvirtinimo institucijos funkcijas

15.2.
Išduotų
transporto vnt.
priemonių, vežančių tam tikrus
pavojingus
krovinius,
patvirtinimo sertifikatų skaičius

1500

1595

106,3

16. Vertinti transporto priemonių ir jų
sudedamųjų dalių atitiktį; analizuoti
techninių tarnybų bandymo protokolus bei
gamybos kokybės sistemas; sisteminti ir
vesti į kompiuterinę informacinę sistemą
techninius transporto priemonių duomenis.
Derinti smulkiaserijiniu būdu perdirbamų
šalyje registruotų transporto priemonių
gamybos standartus

16.1. Gaminamų ir perdirbamų vnt.
kelių
transporto
priemonių
suderintų standartų skaičius

5

6

120,0

16.2. Išduotų naujo tipo, pratęstų vnt.
kelių transporto priemonių tipo
patvirtinimo sertifikatų skaičius

30

31

103,3

16.3. Išduotų pažymų apie kelių vnt.
transporto
priemonių
individualaus tipo atitikties
įvertinimą skaičius

900

1022

113,6

Didelis
transporto
priemonių
gamintojų skaičius turi Europos
Bendrijos tipo patvirtinimą, todėl
visi perdirbimai ir konstrukcijos
pakeitimai galimi tik atliekant
patvirtinimą,
kaip
individualų
numatyta ES direktyvose ir
reglamentuose

16.4. Parengtų pranešimų ir vnt.
apie
transporto
sertifikatų
priemonių sudedamąsias dalis,
mazgus ar sistemas skaičius
16.5. Išduotų pranešimų apie vnt.
transporto
priemonių
tipo
registravimą skaičius

55

65

118,2

Transporto priemonių gamintojai
plėtė gaminamų sudėtinių dalių ir
transporto priemonių skaičių

270

299

110,7

Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinį
tipą buvo galima tvirtinti tik iki
2014-10-29, o po šios datos
transporto
priemones
galima
registruoti tik su Europos Bendrijos
tipo
patvirtinimu,
transporto
priemonių gamintojai pasinaudojo
galimybe tvirtinti nacionalinį tipą ir
jo pagrindu registruoti transporto
išduotas
priemones,
todėl
pranešimų skaičius didesnis, nei
planuota

Suderinti 6 standartai, nes buvo
toks gamintojų poreikis

7

Veiksmas

17. Vertinti kelių transporto priemonių 17.1. Įsakymų ar leidimų, kuriais vnt.
techninės priežiūros įmonių atitiktį teisės įmonėms
suteikiama
teisė
aktų nustatytiems reikalavimams
užsiimti transporto priemonių ir
jų sudedamųjų dalių technine
priežiūra, skaičius

6

6

100,0

Veiksmas

Atliktų
vairavimo vnt.
18. Vertinti ar ūkio subjektai atitinka 18.1.
nustatytus jiems reikalavimus, suteikti teisę mokyklų ar mokymo įstaigų
vykdyti vairuotojų mokymą
ekspertizių (vertinimų) skaičius

130

58

44,6

Nuo 2014 m. liepos 1 d. vairavimo
mokykloms teisė vykdyti vairuotojų
mokymą suteikiama pagal pateiktas
deklaracijas
ir
ekspertizės
neatliekamos

18.2. Ūkio subjektų, kuriems vnt.
suteikta teisė vykdyti vairuotojų
mokymą skaičius

130

169

130,0

Vertinimo kriterijus viršijo planinį,
nes dalis vairavimo mokyklų keitė
teisinį statusą, mokymo patalpas ar
vairavimo aikšteles

19. Vertinti asmenų, susijusių su kelių 19.1. Laikytų egzaminų skaičius vnt.
transporto veikla, kompetenciją
(susijusių su kelių transporto
veikla)
Išduotų pažymėjimų, vnt.
20. Išduoti asmenų, susijusių su kelių 20.1.
transporto
veikla,
kompetenciją (įskaitant įrašus informacinėse
patvirtinančius dokumentus
sistemose)
patvirtinančių
asmenų, susijusių su kelių
transporto veikla, kompetenciją,
skaičius
Laikytų
egzaminų vnt.
21. Vertinti asmenų, susijusių su kelių 21.1.
transporto priemonių technine priežiūra, (susijusių su kelių transporto
kompetenciją
priemonių technine priežiūra)
skaičius

7000

7173

102,5

2800

2952

105,4

60

68

113,3

Išduotų
22. Išduoti asmenų, susijusių su kelių 22.1.
pažymėjimų, vnt.
transporto priemonių technine priežiūra, patvirtinančių
asmenų
kompetenciją (susijusių su kelių
kompetenciją patvirtinančius dokumentus
transporto priemonių technine
priežiūra), skaičius

60

59

98,3

Veiksmas

Veiksmas

Veiksmas

Veiksmas

Tam tikras skaičius asmenų,
laikiusių kontrolieriaus ar eksperto
egzaminus, jų neišlaikė iš pirmo
karto, todėl egzaminai buvo laikomi
pakartotinai

8

Veiksmas

23. Vertinti asmenų, siekiančių būti
vairuotojų
mokytojais
ir
vairavimo
instruktoriams
atitiktį
nustatytiems
reikalavimams ir išduoti jiems liudijimus,
suteikiančius
teisę
dirbti
vairavimo
mokyklose

23.1. Vairuotojų mokytojams ir vnt.
vairavimo instruktoriams išduotų
liudijimų, suteikiančių teisę
dirbti vairavimo mokyklose,
skaičius

350

409

116,9

Veiksmas

24. Nagrinėti vežėjų, turinčių Bendrijos 24.1.
Vairuotojų
liudijimų, vnt.
leidimus ir įdarbinusių vairuotojus, ne ES išduotų vežėjams, įdarbinusiems
valstybių piliečius, pateiktus prašymus ir vairuotojus, ne ES valstybių
liudijimus, piliečius, skaičius
išduoti
jiems
vairuotojų
patvirtinančius, kad juose nurodytas 24.2.
Vairuotojų
liudijimų vnt.
vairuotojas įdarbintas laikantis įstatymų ir kopijų,
išduotų
vežėjams,
kitų teisės aktų ir yra įgijęs profesinę įdarbinusiems vairuotojus, ne ES
kvalifikaciją vežti krovinius
valstybių piliečius, skaičius

7000

6715

95,9

7000

6716

95,9

11500

12068

104,9

150

161

107,3

27.1. Parengtų atsakymų ir vnt.
išaiškinimų į pateiktus klausimus
(gautus
raštu,
el.
paštu,
internetu) skaičius

150

162

108,0

27.2.
Interneto
svetainėje vnt.
pateiktų apibendrintų dažniausiai
užduodamų klausimų, susijusių
su kontrole

5

6

120,0

Veiksmas

Veiksmas

Veiksmas

25.
Užtikrinti
skaitmeniniuose 25.1. Išduotų skaitmeniniuose vnt.
tachografuose naudojamų identifikavimo tachografuose
naudojamų
kortelių išdavimo sistemos funkcionavimą, kortelių skaičius
vykdyti skaitmeniniuose tachografuose
naudojamų kortelių išdavimo centro
funkcijas
26. Tobulinti egzaminų testų duomenų bazę 26.1. Egzaminų testų vertinimo vnt.
komisijoje išnagrinėtų egzaminų
testų klausimų skaičius
27. Siekiant padėti ūkio subjektams laikytis
teisės aktų nustatytų reikalavimų, teikti
informaciją ir konsultacijas kontrolės
klausimais, nagrinėti 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 svetainėje

2014 m. IV ketvirtį kreipėsi
daugiau negu planuota asmenų,
siekiančių pratęsti teisę dirbti
vairavimo mokyklose vairuotojų
mokytojais ir (arba) vairavimo
instruktoriais

2014 m. Inspekcijoje įrengtas
informacijos ir konsultacijų centras
bei skirta daugiau fizinių išteklių
ūkio subjektams konsultuoti bei
apibendrintiems
dažniausiai
užduodamiems klausimams rengti

9

Veiksmas

27.3. Įsigyta Informavimo ir kompl.
konsultacijų
centro
įranga
(komplektais)
28. Siekiant padėti ūkio subjektams laikytis 28.1.
Surengtų
regioninių vnt.
aktų
nustatytų
reikalavimų, susitikimų su ūkio subjektais
teisės
periodiškai
organizuoti
regioninius (interesantais)
susitikimus su vežėjais ir kitais interesantais

1

1

100,0

10

11

110,0

Pagal poreikį buvo surengtas vienas
papildomas susitikimas

Įgyvendinus Lietuvos ir Lenkijos
bendradarbiavimo
per
sieną
projektą,
buvo
stiprinamas
tarptautinis bendradarbiavimas į
bendrus patikrinimus įtraukiant
papildomą Inspekcijos regiono
departamentą

Veiksmas

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

29.1.
Bendrų
patikrinimų vnt.
skaičius kartu su užsienio
kompetentingomis institucijomis
skaičius

12

14

116,7

Veiksmas

30.
Vykdyti
komercinių
transporto
priemonių
patikrinimus
Lietuvos
Respublikos keliuose, Transporto priemonių
kontrolės skyriuje prieKlaipėdos (kelio
A1 302,3 km) ir pasienio kontrolės
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 kelionės leidimų, transporto
priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo
mokesčio sumokėjimo kontrolę

30.1. Iš viso patikrintų transporto vnt.
priemonių
skaičius
Iš jų:

26840

27452

102,3

30.1.1. N1 klasės transporto vnt.
priemonių
30.1.2. Vairavimo mokymui vnt.
skirtų transporto priemonių
patikrinimų skaičius
30.2 Transporto priemonėse vnt.
atliktų patikrinimų skaičius
Iš jų:

2300

2331

101,3

800

817

102,1

10260

10937

106,6

30.2.1.
pavojingų
krovinių vnt.
vežimo
sąlygų
patikrinimų
skaičius
30.2.2. Pasvertų sunkiasvorių ir vnt.
išmatuotų
didelių
gabaritų
transporto priemonių skaičius

560

606

108,2

6500

6732

103,6

vnt.

3200

3599

112,5

30.2.3. Keliuose atliktų
transporto priemonių techninės
būklės patikrinimų skaičius

Techninės būklės kontrolė kelyje
yra prioritetinė kontrolės sritis, todėl
siekiant padidinti saugą keliuose
buvo vykdoma daugiau prevencijos
priemonių tikrinant keleivius ir
krovinius vežančias transporto
priemones
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30.3. Įsigyta specialios paskirties
transporto priemonių
Veiksmas

Veiksmas

31. Vykdyti kelių transporto vežėjų
licencijavimo
reikalavimų
laikymosi,
įmonių, užsiimančių keleivių vežimu ir
ataskaitas
dėl
Lietuvos
pateikusių
Respublikos transporto lengvatų įstatymo
taikymo, įmonių, susijusių su pavojingų
krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar)
iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu,
vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų,
kurioms suteikta teisė organizuoti ir rengti
papildomą motorinių transporto priemonių
vairuotojų, nuolat pažeidžiančių kelių eismo
taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų
administracine tvarka, įskaitant vairavimo
teisės atėmimą, mokymą, mokymo įstaigų,
kuriose mokomi kelių transporto priemonių
vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius
pagal Europos sutarties dėl pavojingų
krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
reikalavimus, bei pavojingų krovinių vežimo
automobilių transportu saugos specialistai,
techninės apžiūros centrų, techninės
pažiūros įmonių ir techninės apžiūros
kontrolierių, tachografų
dirbtuvių ir
tachografų dirbtuvių meistrų, ekspertizės
įmonių, patikrinimus

32. Tikrinti krovininių transporto priemonių,
kurių bendroji masė 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

4

4

100,0

31.1. Patikrintų įmonių skaičius vnt.
Iš jų:

600

612

102,0

31.1.1.
vairuotojų
rengimo vnt.
mokyklų patikrinimų skaičius

75

78

104,0

31.1.2.
pagalbą

metodinę vnt.

240

240

100,0

apžiūros vnt.
31.2.
Techninės
kontrolierių patikrinimų skaičius

660

675

102,3

207000

213759

103,3

Teikiant

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

vnt.

vnt.
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klastojimo atvejus, tikrinamose transporto
priemonėse ieškoti įrenginių ir (ar) prietaisų,
atjungiančių nors vieną iš tachografo
funkcijų arba galinčių turėti įtakos
tachografo veikimui

32.2. Įrenginių ir prietaisų,
galinčių turėti neigiamos įtakos
tachografo veikimui, paieškų
skaičius

vnt.

200

210

105,0

Veiksmas

33. Atlikti Valstybinės kelių transporto 33.1. Atliktų
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos skaičius
vidaus auditą

auditų vnt.

4

4

100,0

Veiksmas

34. Finansinių ataskaitų rinkinių paruošimas 34.1.
Pagal
Lietuvos vnt.
ir pateikimas
Respublikos Finansų ministerijos
nurodymus parengtų finansinių
ataskaitų rinkinių skaičius

8

8

100,0

Veiksmas

35. Statistinių, strateginio veiklos plano 35.1. Statistinių, strateginio proc.
vykdymo, investicijų panaudojimo ataskaitų veiklos
plano
vykdymo,
pagal nustatytus reikalavimus paruošimas
panaudojimo
investicijų
ataskaitų
pagal
nustatytus
reikalavimus paruošimas

100

100

100,0

Veiksmas

36. Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos strateginio veiklos plano
projekto dalies paruošimas
37. Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos investicinės
programos paruošimas

1

1

100,0

100

100

100,0

Veiksmas

vidaus

36.1. Parengtas 2015–2017 m. vnt.
strateginiо veiklos plano dalies
projektas
37.1. Parengtas investicinis proc.
planas

Veiksmas

38. Atlikti Valstybinės kelių transporto 38.1. Pagal planą ir poreikius proc.
inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atlikti viešieji pirkimai
veiklai užtikrinti reikalingų prekių ir darbų
viešųjų pirkimų procedūras

100

100

100,0

Veiksmas

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

39.1.
Užregistruota
gautų, proc.
siunčiamų ir vidaus dokumentų,
asmenų pranešimų ir skundų bei
įforminta atsakymų į juos

100

100

100,0

Veiksmas

40. Užtikrinti valstybinės kalbos įstatymo 40.1. Suredaguota ir ištaisyta proc.
Inspekcijos rengiamų teisės aktų
reikalavimų laikymąsi Inspekcijoje
ir kitų dokumentų

100

100

100,0
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Veiksmas

41.
Organizuoti
Lietuvos
įmonių,
užsiimančių vežimo kelių transportu veikla,
elektroninio registro informacinės sistemos
„Vektra“ kūrimą ir diegimą

41.1. Kuriame iš 5 etapų yra etap.
kelių transporto įmonių registro
kūrimas
(1
–
parengta
informacinės
sistemos
dokumentacija; 2 – informacinė
sistema
kuriama;
3
–
informacinė sistema diegiama; 4
– vyksta informacinės sistemos
bandomoji eksploatacija; 5 –
informacinė sistema naudojama)

3

3

100,0

Veiksmas

42. Organizuoti viešojo transporto kelionių 42.1. Pasiektas informacinės etap.
„Vintra“
projekte
duomenų informacinės sistemos „Vintra“ sistemos
numatytų veiklų atitinkamas
kūrimą ir diegimą
etapas
(1
–
parengta
informacinės
sistemos
dokumentacija; 2 – informacinė
sistema
kuriama;
3
–
informacinė sistema diegiama; 4
– vyksta informacinės sistemos
bandomojieksploatacija; 5 –
informacinė sistema naudojama)

2

2

100,0

Veiksmas

43. Dalyvauti kaip paramos teikėjai Dvynių
projekte
„Parama
pavojingiesiems
kroviniams gabenti“ stiprinant paramos
gavėjo
(Turkijos)
administracinius
gebėjimus

100

100

100,0

1.1.2. Priemonė
Veiksmas

43.1. Dvynių projekto darbo proc.
plano
dalies įgyvendinimas
(skaičiuojama nuo ekspertų
dienų, numatytų 2014 m. plane ir
faktiškai misijoje dalyvautų
dienų)

01-09-03-01- Įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto
02
lengvatų įstatymo nuostatas
1. Vertinti vežėjų pateiktas ataskaitas apie 1.1. Gautų ir išanalizuotų vnt.
parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo ataskaitų apie parduotus su
reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, nuolaida važiavimo bilietus
tikrinti jų pagrįstumą ir organizuoti kelių
skaičius

33595
540

541

100,2

33595

100
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Veiksmas

transporto vežėjų dėl važiavimo tolimojo 1.2. Vežėjams per 12 mėnesių proc.
reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pripažintų
tinkamomis
dėl
negautų pajamų atlyginimą
važiavimo tolimojo reguliaraus
susisiekimo autobusais lengvatų
negautų pajamų dalis (esant
sąmatoje skirtų lėšų) atlyginta

100

100

100,0

