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1.
BENDRA INFORMACIJA
Vertintas laikotarpis – 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d.
Vertinimą atliko Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija)
Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus patarėja Asta Širvaitienė.
Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūra (toliau – priežiūra) vertinta
antikorupciniu požiūriu, nes ši veikla atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies
2 punkte nustatytą korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų.
Vertintame laikotarpyje įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių (toliau – bendrovės) veiklos
priežiūrą 2017 m. vykdė: nuo liepos 1 d. iki lapkričio 30 d. – Lietuvos saugios laivybos
administracijos (toliau – LSLA) Laivybos kontrolės skyrius, o nuo 2017 m. gruodžio 1 d. –
Administracijos Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyrius.
Priežiūra vykdoma nuo sutarties su bendrovėmis pasirašymo. Administracijos įgaliojimus
turi 8 bendrovės. Kiekvienais metais planuojama įvertinti (vertinamas laikotarpis – 2 metai) 4
bendrovių veiklą1, faktiškai vertinamos tos bendrovės, kurios teikia paslaugas. Europos Komisijai
teikta 2016−2017 metų Įmonės standarto ĮST 188781973-K210:2016 „Kokybės vadybos sistema.
Įgaliotų pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros vadyba“ C priede
nustatytos formos ataskaita. Kontroliuojanti institucija (2017 m. nuo liepos 1 d. iki lapkričio 30 d. –
LSLA, o nuo 2017 m. gruodžio 1 d. – Administracija) bendrovių veiklos neigiamai nevertino.

2.
2.1.

ANALIZĖS REZULTATAI
Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas:

1 2017 m. – Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl
Įgaliotų pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos vertinimo plano patvirtinimo“; 2018 m. – Lietuvos
transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 2BE-85 „Dėl Įgaliotų laivų
klasifikavimo bendrovių veiklos vertinimo plano patvirtinimo“.

2
2.1.1. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (OL 2009 L
131, p. 11).
2.1.2. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas.
2.1.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3-314
„Dėl Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre
įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus)
suteikimo taisyklių patvirtinimo“.
2.1.4. Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos transporto saugos
administracijos nuostatų patvirtinimo“.
2.1.5. Įmonės standartas ĮST 188781973-K210:2016 „Kokybės vadybos sistema. Įgaliotų
pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos priežiūros vadyba“, 5 leidimas, patvirtintas
LSLA direktoriaus 2016 m. vasario 5 d.
2.2.
Vertinimo metodas – teisės aktų ir procedūrų dokumentų lyginamoji analizė2,
susirašinėjimas su priežiūrą vykdančiais specialistais.
2.3.
Analizės rezultatai.
Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos priežiūros procedūroje 3
(toliau –
Procedūra) atsakingas už priežiūrą pagal LSLA – Laivybos kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas,
pagal 2016–2017 m. planą4 – Laivybos kontrolės skyriaus vedėjas. 2017 m. gruodžio mėn. LSLA
prijungus prie Administracijos, bendrovių priežiūros veiklos vertinimą baigė5 Administracijos Jūrų
departamento Laivybos kontrolės skyrius6. Todėl Procedūrą būtina parengti naujai Administracijos
struktūrai ir paskirtiems atsakingais asmenims.
3.
VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS
RIZIKOS VEIKSNIAI
Procedūra nepritaikyta veikiančiai Administracijos struktūrai ir paskirtiems
atsakingais asmenims.

2 Klausimynas, parengtas pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13
d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintas Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas.
3 Tiesiogiai patvirtinta LSLA direktoriaus 2016 m. vasario 5 d.
4 Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Įgaliotųjų
pripažintųjų organizacijų atstovybių Lietuvoje veiklos vertinimo plano patvirtinimo“.
5 Įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių 2016−2017 m. veiklos vertinimo išvados (2018 m. balandžio 23 d., Nr.
15B-1740, ir 2018 m. balandžio 24 d., Nr. 15B-1754); ataskaita Europos Komisijai – 2018 m. balandžio 27 d., Nr.
15B-1848.
6 Administracijoje atsakingas už įgaliotųjų laivų klasifikavimo bendrovių priežiūrą pagal patvirtintus struktūrinių
padalinių nuostatus ir 2017–2018 m. veiklos vertinimo planą, patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos
direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2BE-85 „Dėl Įgaliotų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos vertinimo
plano patvirtinimo“.

3
4.
SIŪLYMAS DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS
ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO
Eil.
Nr.

Priemonė

1.

Parengti ir patvirtinti įgaliotųjų
laivų klasifikavimo bendrovių
atstovybių Lietuvoje veiklos
priežiūros procedūros aprašą

Atsakingas
vykdytojas
(įstaigos
pavadinimas)
Lietuvos
transporto
saugos
administracija

Įvykdymo
terminas

Laukiamas
rezultatas

2019-10-30

Aiškus ir veikiančiai
LTSA
struktūrai
pritaikytas
procedūros aprašas

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas
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