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14 PRIEDAS. ATLIKTOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS SISTEMOJE DALYVAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ
ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ PERŽIŪROS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PROJEKTAS
Eil.
Nr.
1.

Rekomendacija
Regiono kelių įmonių
atliekamas
politikos
įgyvendinimo,
palaikymo
funkcijas
perduoti LAKD

Sprendimas ir jo
pagrindimas*
Rekomendaciją
įgyvendinti visiškai

Eil.
Nr.

Priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Įgyvendinimo
terminas

Atsakinga institucija
/ ir kitos institucijos

Laukiamas
rezultatas

1.1.

Parengti Lietuvos Respublikos kelių
įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektą
Parengti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimą dėl valstybinės
reikšmės kelių perdavimo LAKD.

2012 m.
II ketvirtis

SM, LAKD

2012 m.
III ketvirtis

SM, LAKD

2012 m.
III ketvirtis

LAKD

Išgrynintas
Valstybės reikšmės
kelių valdymas,
aiškiai atskirtos kelių
priežiūros paslaugų,
darbų užsakovo ir
rangovo funkcijos

2012 m.
II ketvirtis

SM, LAKD

2012 m.
II ketvirtis

SM, LAKD

2012 m.
III ketvirtis

SM

2012 m.
III ketvirtis

LAKD, Regiono kelių
įmonės

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Perengti
ir
patvirtinti
LAKD
direktoriaus įsakymą dėl LAKD
direktoriaus įsakymų dėl valstybinės
reikšmės
kelių
priskyrimo
atitinkamoms valstybės įmonėms,
pripažinimu netekusiais galios.
Perengti
Lietuvos
Respublikos
valstybinės
reikšmės
kelius
prižiūrinčių
valstybės
įmonių
reorganizavimo prijungimo būdu
įstatymo projektą.
Parengti
Lietuvos
Respublikos
strateginę reikšmę nacionaliniam
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių
bei kitų nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3
ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektą
Parengti
susisiekimo
ministro
įsakymą dėl valstybės įmonių
reorganizavimo
Parengti naujus LAKD nuostatus ir
regiono kelių įmonių įstatus

Optimizuotas
regiono kelių įmonių
skaičius, regiono
kelių įmonių
sąnaudos sumažės
apie 13,2 mln. Lt, iš
jų 4 mln. Lt bus
sutaupyti dėl
darbuotojų skaičiaus
sumažinimo

Bus įvertinta
Funkcijų peržiūros
ataskaitoje pateikta
išvada dėl funkcijų
perskirstymo

47

Eil.
Nr.
2.

Rekomendacija
Padidinti
LAKD
darbuotojų, vykdančių
kelių
valdymo
funkcijas
perkeliant
dalį
darbuotojų
iš
regiono kelių įmonių į
LAKD

Sprendimas ir jo
pagrindimas*
Rekomendaciją
įgyvendinti visiškai

Eil.
Nr.

Priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Įgyvendinimo
terminas

2.1.

Parengti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimo
„Dėl
didžiausio
leistino
valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto ir valstybės pinigų fondų,
pareigybių skaičiaus patvirtinimo“
pakeitimo projektą
Parengti
susisiekimo
ministro
įsakymą dėl didžiausio leistino
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš
valstybės biudžeto ir valstybės pinigų
fondų,
pareigybių
skaičiaus
padidinimo LAKD
Parengti naują LAKD organizacinę
struktūrą

2012 m.
III ketvirtis

SM, LAKD

2012 m.
III ketvirtis

SM, LAKD

2012 m.
IV ketvirtis

LAKD

2.2.

3.

Optimizuoti
LAKD
organizacinę struktūrą
sujungiant
panašias
funkcijas atliekančius
skyrius

Rekomendaciją
įgyvendinti visiškai

3.1.

Atsakinga institucija
/ ir kitos institucijos

Laukiamas
rezultatas
Bus įgyvendinti
valstybės reikšmės
kelių valdymo ir
priežiūros sistemos
pertvarkymo siekiai
efektyviai, aiškiai ir
subalansuotai valdyti
ir kontroliuoti
valstybinės reikšmės
kelius

Bus pasiektas
nemažesnis kaip 3,5
vadovų ir darbuotojų
santykis

–––––––––––––––––––––––––
* Nurodoma, kokiu mastu numatoma įgyvendinti rekomendaciją (visiškai, iš dalies, neįgyvendinti) ir pateikiami sprendimo argumentai, jei rekomendacija bus įgyvendinama iš dalies
arba neįgyvendinama.

