Transporto politika yra glaudžiai su
usijusi su ša
alies ekonom
miniu ir
politiniu stabilumu. Pasaulinė
P
prraktika rodo,, kad tik tos valstybės, kuriose
k
yra geraii išplėtota transporto
t
infrastruktūrra ir įvairių
ų rūšių tran
nsporto
1
veikla, yrra pasiekusio
os aukštą eko
onomikos lyggį ir piliečių gerovę.
g
Kadangi Va
alstybinė kellių transportto inspekcija
a prie Susisiiekimo
ministerijjos (toliau – Inspekcija)
I
vykdo
v
valstyb
ybinio regulia
avimo ir prieežiūros
funkcijas keleivių ir krovinių vežimo
v
kelių
ų transportu
u, kelių tran
nsporto
priemonių
ų techninėss priežiūros ir remontoo, vairuotojų
ų mokymo, kelių
transportto specialistų
ų kompetenccijos vertinim
mo bei dar daug
d
kitų jaii teisės
aktais įgaaliotų funkciijų, jos vaidm
muo formuoojant transpo
orto sistemąą šalyje
yra reikšm
mingas.
Inspekccijos veiklą ir jos poky
yčius lemia Europos Są
ąjungos ir vvalstybės trransporto po
olitika,
Inspeekcijai nustaatyti uždavin
niai ir funkccijos, bendra
a šalies ir trransporto seektoriaus ek
konominė sittuacija,
transporto sistem
mos teisinės bazės pokyčiaai, kiti veiksn
niai.
2015 m.. Inspekcijos reguliavimo
o srityje buv
vo 5261 įmon
nė, vykdantii keleivių ir krovinių vid
daus ir
tarptaautinius vežžimus, turintti 38,3 tūkst.. keleiviams ir kroviniam
ms vežti skiirtų transporrto priemoniių, 299
vairavimo mokyk
klos, 117 mokymo įstaigų
ų, vykdančių
ų papildomą
ą vairuotojų m
mokymą, 27
7 mokymo įsstaigos,
mokaančios asmen
nis, susijusiu
us su pavojin
ngųjų krovin
nių vežimu automobilių
ų keliais, 10 techninės
t
ap
pžiūros
įmon
nių ir 69 jų sttotys, 13 eksp
pertizės įmo
onių, 59 tacho
ografų dirbtuvės, 4042 trransporto prriemonių techninės
priežiūros ir rem
monto pasla
augų teikėjaai. Metų pab
baigoje Insp
pekcija admiinistravo 36
67 tolimojo ir 145
tarptaautinio regu
uliaraus sussisiekimo au
utobusų ma
aršrutus. Pe
er metus aatlygino (išm
mokėjo subssidijas)
9285,5 tūkst. Eur vežėjų nega
autų pajamų
ų, patirtų dėėl keleiviamss suteiktų vvažiavimo to
olimojo regulliaraus
susisiiekimo autob
busais lengvatų.

2015 m. viiena Inspekccijos priorite
etinių veikloos sričių bu
uvo ūkio su
ubjektų
konsultav
vimas. Insp
pekcijos specialistai, sie
ekdami užtiikrinti vieno
odą ir kok
kybišką
Inspekcijos kompeteencijai prisk
kirtų teisės aktų nuoostatų taiky
ymo aiškinimą ir
reikalavim
mų laikymąąsi, konsultacijas teikia naudodami
n
informavimo ir konsulttavimo
įrangą, skirtą
teleefonu gaun
namiems sk
kambučiams ir konsultavimo el. paštu
gaunamie
ems elektron
niniams pak
klausimams administruooti. Naudojan
nt informav
vimo ir
konsultav
vimo įrangą daromi ir sa
augomi visų įeinančių ir iišeinančių sk
kambučių po
okalbių
įrašai, visi
v
gaunam
mi ir siunčiami el. laiškai, tai leeidžia analiz
zuoti ir tob
bulinti
konsultav
vimo įgūdžiu
us. Per 2015 m. buvo priiimti 13306 teelefonu besik
kreipiančių asmenų
skambučiai (vidutinišškai 53 per vieną
v
darbo dieną). Palygginti su 2014
4 m., konsulttavimo
onu apimtis išaugo – per
p 2015 m. priimta 31,,8 proc. dau
ugiau skambbučių. Konsu
ultavimo el. būdu
telefo
poky
yčiai nežymū
ūs. 2015 m. In
nspekcija parrengė 1432 atsakymus ir išaiškinimuss į elektronin
niu būdu patteiktus
klaussimus (2014 m.
m – 1477).
Pasikeittus Lietuvos Respublikoss saugaus eissmo automo
obilių keliais įstatymo nu
uostatoms didesnio
visuo
omenės susid
domėjimo su
ulaukė klaussimai dėl ga
alimybės atlikti privalom
mąją techninę
ę apžiūrą Eu
uropos
ekono
ominės erdv
vės šalyse. Pa
asikeitus leid
dimų važiuoti valstybinė
ės reikšmės kkeliais didžia
agabaritėmiss ir (ar)
išdavimo irr naudojimo
sunkiiasvorėmis transporto
t
priemonėmis
p
o tvarkai vežžėjai domėjo
osi galimybee gauti
leidim
mus vežti dalomus
d
kro
ovinius transsporto priem
monėmis ikii 48 tonų. A
Atsiradus ga
alimybei fiziniams
asmeenims el. būd
du užsisakytii skaitmenin
niuose tachog
grafuose nau
udojamas korrteles vairuo
otojų susidom
mėjimo
sulau
ukė su šiais pakeitimais
p
susiję klausiimai. Nuo liiepos 1 d. prradėjus veikkti IS „Vektra
a“ įmonių attstovai
aktyv
viai domėjossi elektronin
nės paslaugo
os, kurią Insspekcija teik
ks ūkio subjeektams, galiimybėmis irr teisių
naud
dotis elektron
nine paslau
uga ūkio sub
bjektams su
uteikimo kla
ausimais. Taaip pat dide
elio susidom
mėjimo
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Vytaautas Jaržemsk
kis, Gražvydas Jakubauskass, Alminas Ma
ačiulis. Transp
porto politikos ppagrindai, Viln
nius, 2012, p. 9,10
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sulau
ukė gruodžio
o mėnesį įve
estas kelių n
naudotojo mokestis
m
Russijos Federaccijoje registru
uotoms tran
nsporto
priem
monėms.
2015 m.. 232 ūkio su
ubjektams bu
uvo teikta metodinė
m
pag
galba, kurioss metu aiškinamos teisėss aktų,
reglam
mentuojančiių ūkio subje
ekto veiklos vykdymą, nuostatos,
n
te
eikiama pasiiūlymų ir rekomendacijų
ų, kaip
turi b
būti vykdom
ma veikla, kad būtų užtik
krintas teisėss aktų reikallavimų laikyymasis ir ned
daroma teisėės aktų
pažeiidimų. Teikiiant metodinę pagalbą,, apsiribojam
ma informaccijos iš ūkioo subjekto gavimu,
g
kad
d ūkio
subjeektas ėmėsi priemonių teisės aktų pažeidimam
ms pašalinti ar pradėjo laikytis teissės aktų nuostatų.
Tokieems ūkio sub
bjektams neta
aikomos jokiios poveikio priemonės.
Teikiam
mos informaccijos kokybėė ir konsulta
avimo tvarka
a teigiamai įįvertinta Insspekcijos vyk
kdytos
klienttų apklausoss metu.

2015 m
m. lapkričio mėn.
m
buvo vykdyta
v
kassmetinė anon
niminė Inspeekcijos
klientų apklausa.. Apklausos tikslas – siek
kiant tobulin
nti Inspekcijo
os veiklą ir skatinti
s
teigia
amą klientų požiūrį, ištirrti ir įvertintti, ar klientaii patenkinti Inspekcijos veikla,
aptarrnavimu, ū
ūkio subjek
ktų priežiū
ūra ir teikkiamomis administracinėmis
pasla
augomis, nu
ustatyti tobulintinas Insp
pekcijos veikklos sritis, lemiančias
l
d
didesnį
klientų pasitenkin
nimą. Inspek
kcijos veiklos kokybė anttrus metus iš eilės įvertin
nta 4,6
balo iš
i 5 galimų (22013 m. – 4,3
3).
Nemažaai responden
ntų per 2015
5 m. Inspekccijos vykdom
mose ūkio su
ubjektų
veiklos priežiūro
os ir adminisstracinių paslaugų teikim
mo srityse pastebėjo
p
teiigiamų
poky
yčių. Apie pu
usę rekomen
ndacijų pateikusių respon
ndentų nuro
odė, kad Insp
pekcija
paten
nkina jų lūkeesčius.

Perr apklausą Inspekcijos
I
te
teikiamą info
ormaciją, kon
nsultaciją ar metodinę pagalbą
p
(ar jii aiški,
tiksli,, išsami ir svarbi)
s
92,5 proc. apklau
ustųjų įvertino gerai arb
ba labai geraai, į klausim
mą „Ar Inspekcijos
konsu
ultacija, meto
odinė pagalb
ba buvo nau
udinga, padėėjo suprasti teisės
t
aktų reeikalavimus??“ teigiamai atsakė
94,5 p
proc. respondentų, o į kllausimą „Ar tenkina info
ormacijos, metodinės paggalbos teikim
mo ir konsulttavimo
tvark
ka Inspekcijojje?“ – 95,3 prroc. asmenų..

Mažinant administraccinę naštą assmenims ir ūkio
ū
subjekttams ir
siekiant didinti keelių transpo
orto sektoriiaus konkurrencingumą buvo
inicijuoj amas teisėss aktų ir teisės aktaais reguliuo
ojamų proccedūrų
tobuliniimas.
Bendradarrbiaujant su Lietuvos
L
naccionalinės ve
ežėjų automo
obiliais
asociacijjos „Linava“
“, Lietuvos Respublikoss socialinės apsaugos
a
ir darbo
ministerrijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų min
nisterijos, Lietuvos
Respubllikos susisiekimo ministerijos, M
Migracijos departamento
o prie
Lietuvoss Respubliko
os vidaus re
eikalų ministterijos atstov
vais buvo prriimtas
bendrass sprendima
as sumažintii administraacinę naštą ūkio subjektams,
supapraastinant vairruotojo liudiijimų išdavvimo tvarką,, kuriai įsig
galiojus
vairu
uotojo liudijimas išduoda
amas laikotaarpiui, nevirršijančiam va
airuotojo turrimos professinės kvalifik
kacijos
galiojjimo laikotarrpio. Vairuo
otojo liudijim
mo galiojimass nebesiejam
mas su kitų d
dokumentų galiojimo paabaiga,
dėl to
o vežėjai galėės rečiau kreiiptis dėl liud
dijimo atnaujinimo.
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Supapraastinta egzaminavimo ir ADR vairuotojo pasirengimoo
pažym
mėjimo išdaavimo tvarka
a, kuriai įsig
galiojus asmu
uo, pageidau
ujantis laikytti
vairu
uotojų, vežan
nčių pavojin
nguosius kro
ovinius, egza
aminą, nepriivalo pateiktti
moky
ymo kursų baigimo liu
udijimo (jei šie kursai baigti ne an
nksčiau kaip
p
2015 m. lapkričio 1 d.).
Nustačiius naują Prašymo
P
išd
duoti leidim
mų važiuoti vieną kartą
tą
valsty
ybinės reikšm
mės keliais tuo pačiu išš anksto sud
derintu maršrutu ta pačia
ia
didžiiagabarite irr (ar) sunkiasvore tran
nsporto prieemone form
mą, vežėjam
ms
sudarryta galimyb
bė pateikus vieną praššymą prašytti išduoti ke
elis leidimu
us
važiu
uoti tuo paččiu iš anksto
o suderintu maršrutu ta
a pačia didž
žiagabarite iir (ar) sunkiasvore tran
nsporto
priem
mone.
Įsigaliojjus Leidimų važiuoti vallstybinės reik
kšmės keliais didžiagabaaritėmis ir (a
ar) sunkiasvo
orėmis
transporto priem
monėmis išd
davimo tvark
kos aprašo pakeitimam
ms, nuo 20115 m. rugpjūčio 1 d. minėtų
m
transporto priem
monių saviniinkai ir vald
dytojai, sum
mokėję mėnesio mokestį,, gali gauti leidimą mėėnesiui
važiu
uoti valstybin
nės reikšmėss keliais didžžiagabaritėmiis ir (ar) sunk
kiasvorėmis transporto priemonėmis
p
s, jiems
neberreikia sumok
kėjus mėnesio mokestį kiiekvienam va
ažiavimui įsiigyti atskirą lleidimą važiiuoti vieną kaartą.
Siekiantt tobulinti elektroniniu b
būdu teikiam
mas administracines paslaaugas, buvo plečiamos sąsajos
s
su vaalstybės info
ormacinėmis sistemomis ir registrais,, didinamas paslaugų prrieinamuma
as ir jų patog
gumas.
Nuo 2015 m. rug
gpjūčio 4 d. įsigaliojus
į
paakeistoms ta
aisyklėms intternetu prisijijungti prie tachografų
t
k
kortelių
užsak
kymo sistem
mos gali ne tik juridinis,
s, bet ir fizin
nis asmuo. Prisijungęs
P
p
prie šios sisstemos asmu
uo gali
užsisakyti tachog
grafo kortelę
ę arba praneššti apie išdu
uotos tachografo kortelėss blogą veik
kimą, praradimą ar
vagysstę, o prašym
mo išduoti (pakeisti ar atnaujinti) tachografo
t
kortelę
k
pildyymo metu ga
alima iškart atlikti
mokėėjimą. Taip pat sukurta galimybė elektroniniu paštu ar (ir) trumpu
puoju (SMS) pranešimu gauti
praneešimus apie internetu pateikto
p
praššymo vykdy
ymo eigą, pa
agamintą tacchografo kortelę, besibaaigiantį
turim
mos tachograffo kortelės galiojimą.
2015 m. administraccinės naštos aasmenims ir ūkio subjekttams pokytiss – 69 165,66 Eur.

2015
2
m. Insp
pekcija kartu
u su partnerrėmis – Liettuvos Respublikos susisiiekimo
ministerija
a ir Lietuvoss automobiliių kelių direkcija prie Su
usisiekimo ministerijos
m
– baigė
įgyvendin
nti projektą „Viešojo trransporto kelionių duoomenų inforrmacinės sisstemos
„Vintra“ sukūrimas
s
(to
oliau – projeektas).
Šiuo
Š
projek
ktu buvo sukurta nau
uja patogi
kelionių viešuoju transportu planavimo sistema
„Vintra“ – jos pag
grindu veik
kia keleiviam
ms skirta
kelion
nių viešuoju
u transportu maršruto p
paieškos ir planavimo
p
ellektroninė
paslaauga, leidžiaanti greitai sužinoti
s
visąą reikiamą planuojamos
p
s kelionės
inform
maciją ir, palyginus
p
kelionę
k
viešu
uoju transp
portu ir auttomobiliu,
pasiriinkti tinkam
miausią varian
ntą. Ši sistem
ma pasiekiam
ma adresu: htttp://www.viisimarsrutai..lt/.
Informaacinė sistema
a ,,Vintra“ išš kitų kelion
nių planavim
mo sistemų iššsiskiria tuo, kad joje kau
upiami
– maršrutaii. Planuojantt naują
visų rūšių viešojo
o transporto
o Lietuvoje – kelių, oro, vandens ir geležinkelių
g
maršrrutą sistemaa parinks trrumpiausią atstumą, pa
arodys trajek
ktoriją, joje esančias sto
oteles, apskaaičiuos
važiaavimo laiką.. Sistema pritaikyta
p
nee tik komp
piuteriams, bet
b ir kitiem
ms mobiliessiems įrenginiams
(plan
nšetėms, išm
maniesiems te
elefonams), todėl visur, kur tik yra
a interneto rryšys, keleiv
vis galės perržiūrėti
aktuaalių maršruttų grafikus, žemėlapius, pasirinktos stotelės tva
arkaraštį, rassti informacciją apie kon
nkrečią
transporto priem
monę ir jos atvykimo b
bei išvykim
mo laiką. Infformacinė siistema dar pildoma vietinio
v
susisiiekimo marššrutų duomen
nimis, kuriu
uos teikia sav
vivaldybės, ir informacijaa apie važiav
vimo kainas.
2015 m.
m liepos 1 d. Inspekcijja pradėjo dirbti
d
su ūk
kio subjektų
ų,
susiju
usių su kelių
ų transportu, stebėsenos iir informavim
mo valstybėss informacine
ne
sistem
ma „Vektra“.
Ši inform
macinė sistem
ma skirta sav
vivaldybėmss ir ūkio subjjektams teiktti
elektrronines pasllaugas, tai yra
y savivaldy
ybėms efekty
yviau ir ope
eratyviau vyykdyti kelių transporto veiklos
v
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licenccijavimo fun
nkcijas, ūkio subjektams
s
– gauti inform
maciją ir tink
kamai pasireengti kontrollei. Inspekcijaa galės
naud
doti intelektu
ualias rizikos valdymo p
priemones su
s kelių tran
nsportu susiijusių ūkio subjektų ko
ontrolei
vykd
dyti, keistis duomenimis
d
su Europos Sąjungos va
alstybėmis na
arėmis apie vvežimo kelių
ų transportu veikla
užsiim
mančius ūkiio subjektuss ir jų padaarytus pažeiidimus, o visuomenė
v
– gauti inforrmaciją apiee kelių
transporto versląą. Informacin
nė sistema „V
Vektra“ Insp
pekcijai padė
ės siekti, kad
d būtų užtik
krintos vieno
odos ir
palan
nkios kelių trransporto verslo sąlygos,, didinama kelių
k
transporrto sauga ir m
mažinamas neigiamas
n
po
oveikis
aplin
nkai.

Inspekccija siekia užtikrinti
u
vieenodas ir palankias
p
ko
onkurencinees sąlygas Lietuvos
L
vežžėjams
tarptaautinėje rink
koje. Taigi tarrptautinis beendradarbiav
vimas – svarb
bi Inspekcijoos veiklos srittis.
2015 m
m. Inspekcijo
os atstovai dalyvavo E
Europos Sąjungos Tary
ybos ir
Euro
opos Komisij os darbo gru
upėse ir komitetuose.
2015 m
m. liepos 1 d. Inspekcija vieneriems
v
m
metams iš Nyderlandų perėmė
p
pirm
mininkavimą Europos kellių transporttą kontroliuoojančias instiitucijas vieniijančiai
organ
nizacijai Eu
uro Contrôle Route
(tolia
au – ECR). A
Atsižvelgdam
mi į tai,
Inspe
ekcijos atsstovai 2015
5 m.
birže
elio 16–18 d
d. Nyderland
duose,
ECR
Amssterdame,
dalyvavo
Vald
dymo komitteto posėdy
yje ir
ECR organizuoto
oje konferen
ncijoje „Inteelektuali kon
ntrolė.
Geressnė kontrolė,, mažiau pattikrinimų“.
2015 m.. Inspekcijos pareigūnai kartu su Lenkijos
transporto inspeekcijos pareigūnais ir Latvijos po
olicijos
pareiigūnais daly
yvavo bendruose krovin
ninių ir keleivinių
transporto priem
monių patikriinimuose. Peer metus įvy
yko 13
bendrų patikriniimų (6 su Lenkijos iir 7 su La
atvijos
pareiigūnais).
2015
m.
sėkm
mingai
užba
aigtas 19 m
mėn. trukęs Dvynių programos prrojektas „Pa
arama pavojjingųjų
krov
vinių gabeniimui“ (Turk
kijoje), kuriame Inspekciija dalyvavo
o kaip jauneesnysis
parttneris. Projek
kto vyresny
ysis partneris – Lenkijoos vyriausioji kelių tran
nsporto
insp
pekcija. Projeekto vykdym
mo metu 20
014–2015 m. Inspekcijos atstovai dallyvavo
dešiimtyje misijų
ų, kurių meetu Lietuvoss ir Lenkijoos kelių tran
nsporto insp
pekcijų
eksp
pertai su ko
olegomis Turrkijoje dalijo
osi patirtimi ir praktinė
ėmis žiniomiis apie
pavo
ojingųjų kro
ovinių gaben
nimo proced
dūras, pavojjinguosius krovinius
k
vežančių
uotojų ir sau
ugos specialiistų rengimąą, jų mokym
mo ir
vairu
egzam
minavimo tvarką,
t
pav
vojingųjų krrovinių vež
žimo
priežiūros keliuosse užtikrinim
mą.
2015 m. Inspek
kcija kartu su projjekto
partn
neriais – Lenk
kijos
vyria
ausiąja
keelių
transp
porto
inspeekcija ir Vo
okietijos kro
ovinių gaben
nimo federa
aline
kontrrolės tarnyb
ba dalyvav
vo dar viiename Dv
vynių
progrramos projeekte „Param
ma Ukrainoss infrastrukttūros
minissterijai stiprinant komerccinio kelių trransporto sau
ugos
stand
dartus“. 20155 m. prasidė
ėjęs projektass truks 21 mėn.
m
Šis p
projektas skirtas stiprin
nti Ukrainoss infrastrukttūros
minissterijos gebėėjimus siekia
ant įgyvendiinti ES taiko
omus
komeercinio transporto saug
gos reikalav
vimus. 2015
5 m.
Inspeekcijos atstov
vai dalyvavo 11 misijų Uk
krainoje.
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Tobulin
nant funkcijų atlikimą, ieškoti būd
dų racionalessniems
veiklos p
procesams kurti.
k
Atlikto
os sisteminėss funkcijų analizės
a
pag
grindu,
taikant raacionalius vadybos metodus, įgyven
endinti efekttyvaus valdy
ymo ir
veiklos g
gerinimo sprrendimus (viidaus processų konsolida
avimą, darb
buotojų
motyvaviimą ir kt.).
Toliau tobulinti vienodą ir kokkybišką kon
nsultavimo sistemą
s
Inspeekcijos komp
petencijos kla
ausimais, gerrinti informa
acijos prieinamumą ir kokkybę.
Sieekiant tobulin
nti elektronin
inių paslaugų
ų prieinamumą ir patogu
umą piliečiams ir versluii, kurti
bendrą kelių tran
nsporto veik
klos pažang
gių elektroniinių paslaug
gų teikimo, konsultavim
mo ir inform
mavimo
sistem
mą, veiksniass ir iniciatyv
vias (proaktyv
vias) priemo
ones, kurios kelių
k
transpoorto veikla užsiimantiem
u
ms ūkio
subjeektams padėttų tinkamai vykdyti
v
veik
klą.
Iniicijuoti teisėss aktų ir teisėės aktais reguliuojamų procedūrų tobbulinimą, sie
ekiant didintti kelių
mažinant ad
transporto sektoriaus konkure
encingumą, m
dministracinę
ę naštą.
Sieekiant optimizuoti admin
nistracinių paslaugų
p
teik
kimo procesu
us, atlikti šių
ų paslaugų teeikimo
funkccijų analizę dėl galimyb
bės siūlyti p
perduoti atittinkamų adm
ministracinių
ų paslaugų teikimą
t
išoriniams
teikėjjams (kitomss institucijom
ms, valstybės įmonėms arr privatiems ūkio
ū
subjekta
tams).
Did
dinti Inspekccijos valdom
mos informaciijos atvirų du
uomenų (Ope
pen Data) nau
udojimo galim
mybes.
Dieegiant racion
nalaus ištek
klių naudojim
mo sprendim
mus, siųsti eelektronines siuntas (įsk
kaitant
doku
umentus) perr Nacionalin
nę elektronin
nių siuntų in
nformacinę sistemą valsstybės instittucijoms ir kitiems
k
prisiju
ungimą priee „e. pristatym
mo“ sistemo s turintiems subjektams.
Tobulinti rizik
kos vertinim
mu pagrįstą ūkio
ū
subjekttų priežiūrąą ir kontrolė
ės procesus, diegti
nauju
us technologiinius sprend
dimus priežiū
ūros srityje.
Geerinti kontrollės kelyje kok
kybę, didintii proceso ska
aidrumą ir effektyvumą, ieškoti
i
veikssmingų
antik
korupcinių sp
prendimų ir juos
j
įgyvend
dinti.
Įveertinant kon
ntrolės proccesus, procedūras ir teisės aktų nuostatas, diegti mo
obiliojo
inspeektoriaus mo
odelį.
Plėėtoti tarptau
utinį bendrad
darbiavimą, dalyvauti vystomojo
v
bbendradarbia
avimo projek
ktuose,
siekiaant gerinti ad
dministracinius gebėjimu
us bei užtikriinti vienodass konkurenciijos sąlygas Lietuvos
L
vežėėjams.
__________________
____________
____________
______

