VALSTYBES IMONE „REGITRA"
VALSTYBES |MONES „REGITRA" 2015 METU VEIKLOS
ATASKAITA

I. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

Valstybes imone „Regitra" (toliau - VI „Regitra", lmone) 2015 metais savo veikla
organizavo ir vykde vadovaudaniasi Valstybes imohes „Regitra" 2015-2018 metu veiklos strategija
(toliau -Strategija), patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2015 in. sausio 27 d.
isakymu Nr.1V-62, ir V| „Regitra" 2015 metu veiklos pagrindiniu priemoniu planu, patvirtintu V|
„Regitra" generalinio direktoriaus 2015 in. sausio 16 d. isakymu Nr. V-7, taip pat kitais imones
veikla reglamentuoj an6iais teises aktais.
Galima konstatuoti, kad imone, siekdana Strategijoje nustatytu tikslu ir uzdaviniu, i§ esmes

ivykde numatytas ju igyvendinimo priemones. Buvo pasiekti beveik visi numatyti tikslu ir
uzdaviniu vykdymo ivertinimo rodikliai. Ju pasiektoms reik§mems itakos turejo efektyvi
informacine veikla, propaguojant e. paslaugas, i§aug?s bendras e. paslaugu populiarumas, taip pat
objektyvus dabartines situacijos pripazinimas ir tinkamiausiu btidu pasirinkimas, siekiant rezultatu.
Kai kuriu rodikliu pasiektos reik§mes rodo geresnius rezultatus nei buvo prognozuota:
- pasinaudota registravimosi i egzaminus elektroninemis paslaugomis. Pasiektas rodiklis 75,8 procento nuo visu uzsiregistravusiu, planuota -69 procentai;
- uzsakytu vairuotojo pazymejimu pristatymo i namus, naudojantis vairuotoju portalu,

rodiklis - 17,5 procento nuo bendro per vairuotoju portala uzsakytu vairuotojo pazymejimu
skai6iaus; planuota 9,5procento ;
- pasinaudota duomequ vie§a paie§ka toer intemeto svetain?) apie transporto priemones
(mln. vnt.) -0,91, buvo planuota 0,3;
- pasinaudota elektronine transporto priemoniu registracijos paslauga nuo visu teises aktais

numatytu paslaugu, kai nebtitinas kliento atvykimas ar transporto priemones pristatymas i |mon? 40,7 procento; planuota 30;
-gautos didesnes pajamos i§ pagrindines veiklos. Pasiektas rodiklis - 23 887 948 eurai,

planuota -21976 thkst. euru;
- vir§ytas |mones grynojo pelningumo rodiklis del padidejusiu pajamu uZ paslaugas ir kiek

sumazinus veiklos sapaudas. Pasiektas rodiklis - 9,50 proc., buvo numatyta - ne maziau nei 8
procentai.

Tof#li:iirka=eituupi=:I:tuuf|:i:|§om;Ei?:ii:frtic::Poa¥s:;tostatybosdarbunepasiekeasrodik|is
z./gr/cH.fag.a /c{rfo verJG; planuota 9,56 mln. euru, pasiekta 8,47 mln. euru;

- del Kauno ir Tel§iu filialuose neatliktu pastatu remonto darbu, neisisavintos suplanuotos
le§os; isisavinta apie 88,5 procento i§ numat)rfu] 100.

Nebuvo pasinaudota elektronine paslauga uzsakant transporto priemones registracijos
liudijimo ir (arba) valstybinio numerio Zenklu pristatyma i nanus, nes programines priemones
(eKETRIS) buvo parengtos, tatiau testavimo metu pastebeta rfukumu. Ju §alinimas sutrukde
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numatytu laiku pradeti paslaugu teikima. |diegus bdtinus pakeitimus, paslaugas teikti numatyta nuo
2016 in. Iiepos 15 d.

Siekdama svarbiausio Strategijoje numatyto tikslo - teikiant vie§asias paslaugas, tenkinti
viesuosius interesus - |mone vykde ir kita veikla, susijusia su papildomu paslaugu klientans
teikimu, eismo dalyviu §vietimu eismo saugumo klausimais, dalyvavo atitinkamoje tarptautiniu
organizacij u veikloj e, igyvendindama ES instituciju direktyvas ir reglamentus.

11. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

VI „Regitra" savininko teises ir pareigas igyvendina Vidaus reikahi ministerija. Sudaryta
kolegiali valdymo institucija - valdyba. 2014 in. gruodzio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalu ministro isakymu Nr. 1V-858 „Del valstybes imones „Regitra" ir valstyt]es imones

„Infostruktdra" valdybu sudarymo" buvo paskirta valstybes imones „Regitra" valdyba: pirmininkas
- Artnras Norkevi6ius, vidaus reikalu viceministras; nariai: Ilona Pileckiene, Vidaus reikalu
ministerijos Ekonomikos ir finansu departanento direktore, Dalius Prevelis, valstybes imohes
„Regitra" generalinis direktorius, Nerijus Rudaitis, Vidaus reikalu ministerijos Teises departamento
direktorius, Tomas Zilinskas, Vidaus reikalu ministerijos Vie§ojo saugumo politikos departamento
direktorius. Administracinei imones veiklai vadovauj a generalinis direktorius.
Per metus ivyko devyni |mones valdybos posedziai. Ju metu nagrineti svarbiausi su lmones
veikla susij? klausimai, pritarta imones sudaromiems dideles vertes sandorians ®vz.: del degalu
imones transporto priemonems, pa§to paslaugu, registracijos liudijimo blanky gamybos paslaugu,
imones direkcijos administracinio pastato kapitalinio remonto (rekonstrukcijos) darbu, Kauno filialo
pastato projektavimo ir statybos darbu pirkimo), pateikti sitilymai del |mones valdymo ir struktdros
tobulinimo. Taip pat valdyba svarste pasielqu |mones veiklos strategijos tikshi ir uldaviniu
vertinimo rodikliu reik§mes ir patvirtino ju reik§mes 2015-2018 metais.
Organizuotas vadovaujandiu imones darbuotoju pasitarimas aptarti ivairius imohes veiklos
klausimus, kuriame dalyvavo imohes vadovai, administracij os darbuotoj ai, filialu virsininkai.

Ill. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI, INVESTICIJOS

2015 in. V| „Regitra" uzdirbo 23 887 948 euru. V|„Regitra" uzdirbtu pajamu kitimo
tendencijos per 2013-2015 in. pateiktos lenteleje:

Ei].Nr,
1.

2.
3.

Pavadinimas
Pagrindines veiklos pajamos, €
Padidejimas €, lyginant su pr. in.
Padidejimas %, lyginant su pr. in.

2013 in.
22 817 461

2014 in.
23 997 636
1180175

5,17

2015 in,
23 887 948
-109 688
-0,46

lmone dirbo pelningai, grynasis pelnas -2269 775 eurai. Grynojo pelno normos
apskai6iavimas pateiktas lentelej e :
2015 in.
Pavadinimas
2013 in.
2014 in.
Eil.Nr,
23 887 948
1.
Pagrindines veiklos pajamos, €
22 817 461
23 997 636
2 358 223
2 2;SD 7 7 5
2.
Grynasis pelnas, €
9,83
9,50
3.
Grynojo pelno norma, %
Per 2015 metus nesikeite imones savininko kapitalo dydis, ir 2015 in. gruodzio 31 d. jo verte
buvo 7 787 566 euru.
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IV. TEIKIAMOS PASLAUGOS
Imone vykde Valstybes imones „Regitra" istatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
vidaus reikalu ministro 2015 in. rugpjn6io 17 d. isakymu Nr.1V-638, nunatyta veikla: keliu
transporto priemoniu registravimas ir valstybines registracijos nunerio Zenklu i§davimas, keliu
transporto priemoniu vairuotoju egzaminavimas, vairuotoj u pazymej imu i5davimas ir keitimas, taip

pat Lietuvos Respublikos keliu transporto priemoniu registro ir Lietuvos Respublikos keliu
transporto priemoniu vairuotoju registro duomeng tvarkymas.
2013-2015 metais paslaugu, suteiktu registruojant keliu transporto priemones (toliau -TP),
apskaitos duomenys :

Eil.Nr.

2013 in.
Kiekis

2014 in.

Kiekis

Pavadinimas

1.

Nauju (M1)TPreg.operacijos

2.

15 uzsienioimportuotuTPreg.op.

3.

Skirtumas
lyginant
Su Pr. in.

2015 in,

Skirtunas

Kiekis

procentais

Skirtumas
lyginant

mas

lyginantSuPr.in.

Su Pr. in.

Proc.ly8inantSuPr.in.

Skirtu-

1 1 778

16112

4334

36,80

18 959

2847

17,67

142 462

117 833

-24 629

-17,29

128 372

10 539

8,94

223 821

191625

-32196

-14,38

222 901

31276

16,32

Lietuvojeregistruotu(M1) TPPerreg.OP.

2013-2015 in. |mones padaliniuose vykdytu teorijos ir praktikos egzaminavimo paslaugu
statistiniai duomenys :
2013 in.

Ei].Nro

Pavadinimas

1.

2.

Kiekis

Teorijos egz.
Praktikosegz.

2015 in,

2014 in.

Kiekis

Skirtunas

Skirtunas

Skirtunas

Skirtu-

lyginant
Su Pr. in.

procentais

lyginant

mas

lyginantSuPr.in.

Su Pr. in.

Proc.lyginantSuPr.in.

Kiekis

91626

110 695

19 069

20,81

114156

3461

3,13

119 246

119 691

445

0,37

123 207

3516

2,94

2013-2015 in. i§duota vairuotojo pazymejimu:

2014 in,

2013 in.

Pavadinimas

Kiekis

Kiekis

2015 in.

Skirtunas

Skirtunas

lyginant

procentais

Skirtumas
lyginant

Su Pr. in.

lyginantSuPr.in.

Su Pr. in.

Kiekis

Skirtunas
procentais
lyginantSuPr.in.

I§duotavairuotojopazymejimu
225 840

271218

45 378

20,09 250 485

-20 733

-7,64

Pardavimu pajanu detalizavimas pagal vykdomos veiklos sritis, eurais:

Eil. Nr.
1.

2.

3.

Pavadinimas
Keliu transporto priemoniu registracijos paslaugu
teikimas
Kandidatu i keliu transporto priemoniu vairuotojus
egzaminavimo paslaugu teikimas
Vairuotoj o pazymej imo i5davimo paslaugu teikimas
IS viso:

2014 metai

2015 metai

14 927 277

14 640 092

4 872 417

5 023 726

4197 942

4 224130

23 997 636

23 887 948

Pardavimu pajamu detalizavimas pagal filialus, eurais:

8.

Pavadinimas
Vilniaus filialas
Kauno filialas
Klaipedos filialas
Siauliu filialas
Panevezio filialas
Alytaus filialas
Marij ampoles filialas
Taurages filialas

1132 311

1 053 397

9.

Tel§iLi filialas

1235 100

1 238 255

10.

Utenos fialas
Direkcija

1 299 928
563 779

1180 970

Eil. Nr.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

11.

2014 metai

2015 metai
5 942 480
5 065 267

5 823 233
5 346125

2 508 360
1 880 758

2 549 019
1 945 970

1 635 789

1 746 502

1 033 094

1024188

1539160

1346 914

794 986
23 887 948

23 997 636

IS viso:

V. |MONES DARBUOTOJAI

2015 in. vidutinis darbuotoju skai6ius (be vadovu ir darbuotoju, esan5iu ne§tumo ir
gimdymo bei vaiko priezitiros atostogose) buvo 526.
V| „Regitra" vidutinio darbuotoju skai6iaus kitimas 2013-2015 in. pateiktas lenteleje:
2013 in,

Vidutinis darbuotoj u skai6ius
Padidej imas, lyginant su prdejusiais metais
Padidejimas %, lyginant su praejusiais metais

493

512

2015 in.
526

19

14

2014 in.

3,85

2,73

Atsizvelgiant i rinkos salygas ir teikiamu paslaugu apimtis, stengianiasi pasiekti optimalu
darbuotoju skai6iu. Darbuotoju pasiskirstymas imones padaliniuose priklauso nuo teikiamu
paslaugu pobtidzio ir apimties.
|mones darbuotoju vidutinis nustatytasis toaskirtasis) menesio darbo uzmokestis eurais
nurodytas lentelej e.

Eil.Nr.

Pareigyb6s pavadinimas

1.2.

Generalinis direktorius
Generalinio direktoriaus pavaduotoj as
Skyriaus vadovas
Filialo virsininkas
Juristas
Filialo vir§ininko pavaduotoj as
IT specialistas
Specialistas
Ukvedys, mechanikas
Sekretorius
referentas,
vyresnysis
operatorius
Regi stratorius ,
re gi stratorius
kasininkas
Darbininkas

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Darbuotojuskai6ius

2014 in,

2015 in.

14

2573
2500
2234

2447
2602
2348

10

2115

2201

2

1852

1963

3

1911

1928

14

1735

1836

401

1302

1300

14

1048

1029

9

1041

1100

60

714

748

9

445

466

1

2

Darbuotojans sudarytos visos galimybes kelti kvalifikacija: per 2015 in. i centralizuotus
mokymus Ou buvo organizuota 31) buvo pasiusta 496 imohes darbuotojai. Be periodiniu mokymu,
skirtu darbuotoju butinajai kompetencijai i§laikyti ir atnaujinti, buvo suorganizuoti pretendentu i
egzaninuotojus pradiniai mokymai bei tokie seminarai, kaip „Antikorupcinis darbuotoju Svietimas
ir informavimas", „Bendravimo su klientais igtidiiu lavinimas", „Efektyvus bendravimas su
klientais", „Emocine savireguliacija ir streso valdymas", „Kalbos kulthra. Bendravimo su klientais
kalbos kultdros aktualijos".

VI. IMONES URINE VHIKLA, PIRKIMAI

2015 metais |mones vie§vy.u pirkimu komisijos buvo organizuoti 4 tarptautiniai pirkimai,12
supaprastintu atviqu konkursu, 1 supaprastintas ribotas konkursas pagal Vie§viu pirkimu, atliekanlu

gynybos ir saugumo srityje, istatyma, 1 pirkimas neskelbiamu derybu btidu pagal Viesuju pirkimu,
atliekamu gynybos ir saugumo srityje, istatyma ir 1 pirkimas apklausos btidu neskelbiant apie
pirkima.
Pirkimo organizatoriai 2015 metais ivykde 1818 pirkimu apklausos bddu. Naudojantis
Vie§viu pirkimu tarnybos informacines sistemos priemonemis atlikti 9 pirkimai, kuriu bendra suma
418 239, 79 eurai su PVM. Tai sudaro 28 procentus visu mazosios vertes pirkimu le§u.

Atviro konkurso btidu atlikti pirkimai (isigyta prekiu, paslaugu), kainos nurodytos eurais
su PVM:

1.

Lengvuju automobiliu nuomos paslaugos pirkimas
(4+1)

2.
3.

Degalai (benzinas A95 ir dyzelinas
Globalaus kompiuterinio tinklo (WAN) ir intemeto
ry§io paslauga

4.

Dokunentu skeneriai

86 698,80
1 100 000,00

565 844,40
67 663,20
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Supaprastinto atviro konkurso bndu atlikti pirkimai (isigyta prekiti, paslaugu), kainos
nurodytos eurais su PVM:
1.

2.

Adatiniai spausdintuvai
Lengvuju automobiliu nuomos paslaugos pirkimas (3+1 )

23 498 20

60 766,20
3.

4.

5.

6.

7.

Vl „Regitra" administracinio pastato ir I koapuso patalpu
remonto darbai ir ivaziavimo varty dazymas
V| „Regitra" administracinio pastato ir I korpuso patalpu
remonto darbai ir ivaziavimo vartu dazymas

Darbo drabuziai
Vairuotoju pazymejimans i§ra§yti reikalingos auk5tos
kokybes asmens veido atvaizdo skaitmenines fotonuotraukos
ir para§o vaizdo pagaminimo ®aemimo) bei perdavimo i
kompiuterin? sistema paslaugos.
Hologramos lipduku gamyba

28 955,80

Vadovaujantis Vl „Regitra"
supaprastint { Vie suj upirkimutaisykliLi171punktu,procedtirosnutrauktosdelpirkimosalygosenustatytunetikslunu.

85 789,00

1 653 600,00
117 500,00

8.

Inkasavimo ir grynviu pinigu pristatymo paslaugu pirkimas, t.
y. grynviu pinigu surinkimas (inkasavimas) i§ perkan5iosios
organizacijos padaliniu ju veiklos vietoje, perskai6iavimas ir

9.

iskaitymas i perkan6iosios organizacijos saskaita jos
pasirinktame banke bei gryngjti (smulkiuju) pinigu
pristatymas i perkan6iosios organizacij os nurodyta vieta
Microsoft Office Professional Plus 2013 programines irangos
licencij u pirkimas

140 000,00
47 148,23

10.

Skubiu siuntu surinkimas, paskirstymas, vezimas ir iteikimas
®asira§ytinai) perkan6iosios organizacijos padaliniams ir
klientams Lietuvos Respublikos teritorij oj e.

550 000,00

11.

12.

Pa§to paslaugos, kurias sudaro pranesimu spausdinimas,
vokavimas ir ju pristatymas klientans Lietuvos Respublikos
teritorijoje (§iuo metu dar vyksta procedtros)
281016,00
V| „Regitra" Utenos filialo pastato, esan6io Metalo g. 1, Vadovaujantis
Valstybes
Utena, kapitalinio remonto darbai ir techninio darbo projekto imones
„Regitra"
sup aprastintu Vie §vi upirkimutaisykliu170.3punktuirViesujupirkimuistatymo7straipsnio4dalies2punktu,pirkimaslaikomaspasibaigusiu,kaiatmetamivis pasit lymaidelperdidelesirperkan6iajaiorganizacijainepri mtinoskainos.
parengimas
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Supaprastintas ribotas konkursas pagal Vie§utu pirkimu, atliekamu gynybos ir saugumo
srityj e, istatyma ®aslauga) :
airuotojo
pazymejimo
lanku ganybos paslauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesuju pirkimu, atliekanu
gynybos-ir sauguno srityje, istatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
pirkimas
laikomas
pasibaigusiu, atmetus visu tiekeju pasitilymus del
1
V.
.
.
_ ___:___:I_± ._-._,,:=,--+={^111,^:-.I
ai nepriimtiqu kaing

Supaprastintos neskelbiamos derybos pagal Vie§uju pirkimu, atliekamu gynybos ir
saugumo srityje, istatyma ®aslauga), kaina nurodyta eurais su PVM:
Vairuoto

1 764 000,00

ivmei imo blank

Pirkimai apklausos bndu neskelbiant apie pirkima (darbai), kainos nurodytos eurais su
PVM:

V| „Regitra" administracinio pastato patalpu papildomi remonto
darbai
Per 2015 metus sudarytu sutar5iu kiekis ir verte:

Pirkimo btidas

Eil.

Nr.
1.2.3.4.5

Tarptautini ai konkursaiSupaprastintiatvirikonkursaiApklausosbedu,neskelbiant apie pirkimaMazosvertespirkimaiPagalpreliminariassutartis(pirkimaii§CPO)Supaprastintosneskelbiamosderybospagal

Sutar6iu
kiekis
4

Bendra sutar6iu verte eurais su
PVM
1 820 206,40

12

2 988 273,43
4272,6

1

1818

1480 469,1

24

824 419,51

1

1 764 000,00

6.

Vie§uju pirkimu, atliekang
sauguno srityj e, istatyma

gynybos

ir

|moneje pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viestriu pirkimu istatymu,
taip pat 2014 metais parengtais ir patvirtintais Valstybes imohes „Regitra" supaprastintu vie§ttiu

pirkiqu taisyklemis ir Vie§uju pirkimu organizavimo valstybes imoneje „Regitra" tvarkos apra§u.
Atsizvelgiant i pirkiqu pobndi, 2015 metais buvo sudarytos trys vie§uju pirkimu komisijos. Taip

pat siekiama, jog dauguma pirkiqu btitu vykdomi per Viesviu pirkimu tamybos informacine
sistemq.

VII. VIDAUS KONTROLES SISTEMA
|mones vadovybe yra sukrfusi vidaus kontroles sistema. |moneje yra sukurta visu kontroles
rfu§iu sistema, kuri leidzia uztikrinti veiklos teisetuma, ekonomi§kuma, efektyvuma, rezultatyvuma
ir skaidruna, strateginiu ir kitu veiklos planu igyvendinima, turto apsauga, informacijos ir ataskaitu
patikimuna ir i§samuma, sutartiniu ir kitu isipareigojimu tretiesiems asmenims laikymasi bei su
visa tuo susijusiu rizikos veiksniu valdyma. |mones apskaitos sistema sudaro procedtros, kurios
numato ckiniu operaciju registravimo, sisteminimo ir apibendrinimo tvarka, .nesuteikian5ia
galimybiu apgaulei ir piktnaudziavimui, ir tai, kad finansines ataskaitos btitu rengiamos laiku ir
teisingai. UZ objektyvu vidaus kontroles sistemos ivertinima atsakingas vidaus auditas.

8

Vykdyti vidaus kontrol? yra isteigtas Vidaus audito skyrius, kuris yra nepriklausomas nuo
vertinamos imones veiklos, jos atliekanu kontroles procedtiru ir nera uZ jas atsakingas. Vidaus
audito skyrius nevykdo imones ir jos padaliniu valdymo funkcijos. 2015 metais nebuvo Vidaus
audito skyriaus statuso pakeitimu. Skyriaus nuostatai yra patvirtinti generalinio direktoriaus
isakymu, o vadovas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas generalinian direktoriui.
Sudarant 2015 in. Vidaus audito skyriaus veiklos plap ir atliekant planinius patikrinimus,
didziausias demesys buvo skiriamas vertinti veiklos teisetuma, ekonomiskuma, efektyvuma ir
rezultatyvunabeiatliktumokejiquatitiktivie§ujupirkiquteisesaktureikalavimams,taippatturto
apsaugos, informacijos ir atskaitu patikimumo analize. Per metus atlikta 11 vidaus auditu.
Audituojant analizuojana, ar audituojamas subjektas laikosi imonei pavestu funkciju vykdymo
reikalavimu, nustatytu Lietuvos Respublikos istatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimuose. Atlikus audita, teikiamos i§vados del galimos arba nustatytos veiklos rizikos ir
rekomendacijos (per 2015 metus buvo pateiktos 103 rekomendacijos) jai sunazinti, veiklai ir
kontrolei tobulinti. Pateik?s rekomendacijas, Vidaus audito skyrius stebi, fiksuoja ir kontroliuoja,
kaip vykdomas pateiktu rekomendaciju igyvendinimas.
tryones vidaus kontroles sistema uztikrina, kad veikla bqu vykdoma teises aktu nustatyta
tvarka, pagal patvirtinta Strategija ir veiklos planus, teikiama informacija apie |mones finansTs
teisinga, o turtas ir isipareigojimai tretiesiems asmenims apsaugoti nuo suk6iavimo, i§§vaistymo ir
pasisavinimo.

VIII. SVARBIAUSI0S lGYVENDINTOS PRIEMONES
Atsizvelgiant i Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniu istatymo pakeitimus,
buvo parengta nauja Valstybes imones „Regitra" istatu (toliau - |statai) redakcija. Lietuvos
Respublikos vidaus reikalu ministras 2015 in. rugpjti5io 17 d. isakymu Nr. 1V-638 patvirtino

|mones |status.
Taip
._-I. I-__
pat
_ _.buvoparengta|mones2016-2019metuveiklosstrategijairpristatytaVidausreikalu
. _ I ___ _
(J
(
-`,-_
1
,
,
11 1
ministerijos Strateginio planavimo darbo grupes posed-yje. 2015 in.1apkri6io 17 d. rfuones valdyba

pritare strategijos projektui bei patvirtino nunatomas tikslu ir uzdaviniu vertinimo rodikliu
reik§mes.

Valstybes imohe „Regitra" 2015 in. kovo 30 d. prisijunge prie Europos Sajungos vairuotoju

pazymejiqu tinklo (RESPER), skirto igyvendinti Europos Tarybos direktyvos nuostatas, kurios
igalina apsikeitima vairuotoju pazymejimu duomenims su kitomis prisijungusiomis valstybemis ir
uztikrinti, kad asmeniui Europos Sqjungoje nebtry i§duotas daugiau negu vienas vairuotojo
pazymejimas.
registravimo
201 in. balandzio 30 d. buvo pasira§ytas Autotransporto priemoniu
_____ __
1\ paslaugu
.,
,
elektroning
erdv?
informaaines
sistemos
modemizavimo
(eKETRIS
pletros)
priemimo
perkelimo
r-L-._ ..--- _
_______ _
(
ir tinkamuno eksploatuoti aktas, kuriame konstatuojama, kad sistemos diegimo darbai atlikti, t. y.
sukurtos programihes priemohes, atitinkan5ios Specifikacijoje numatytus uzdavinius; rezultatai
priimtini ir gali bnti pradeta sukurtos IS eksploatacija. Praejusiais metais suprogramuota ir idiegta
padaliniuose laikiquju nunerio Zenklu, skirtu motorinems transporto priemonems, priekaboTs
Zenklinti ne ilgiau kaip viena para i§davimo ir naudojimo, taip pat sugadintu valstybinio nume.ri?
Zenklu keitimo, tikio subjektu sutar6iu administravimo ir vienadieniu leidimu isdavimo progranlne
iranga. Patobulinus Keliu transporto priemoniu registro duomeng teikimo sistema, padaugejo
teikiaqu duomeng apimtis, padidejo administravimo funkcionalumas, idiegti nauji klasifikatoriai.
Instaliuota naujausia EUCARIS programihe iranga, atnaujinta turiqu duomeng baziu progranine
iranga, pakeista 80 procentu pasenusios filialu naudojanos tinklo irangos.
Siekiant sudaryti geresnes klientu aptamavimo salygas, Kauno filialas persikele i naujas

-,,1,

patalpas. §iuolaiki§kas, modemiai irengtas |mones pastatas labiau atitinka klientu poreikius
®atogesnes klientu aptarnavimo vietos, idiegta eiliu valdymo sistema ir kt.). Taip pat, gerindama
klientu aptamavimo salygas, |mone Zymiai pailgino Vilniaus filialo Nemendines padalinio darbo
laika. Dabar klientai priimami nuo antradienio iki Se§tadienio (anks6iau dirbo tik antradieniais ir
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ketvirtadieniais). Nemen6ines padalinyje teikiamos visos transporto priemoniu registracijos ir
valstybinio numerio Zenklu i§davimo paslaugos. Taip pat 5ia galima uzsisakyti |mohes tvarkomu
Lietuvos Respublikos keliu transporto priemoniu ir Lietuvos Respublikos keliu transporto
priemoniu vairuotoju registry reikalingus duomenis.
Tobulinant transporto priemoniu registracij os teisini reglamentavima, Transporto priemoniu
registracijos metodikos skyrius teike sinlymus ir derino vidaus reikalu ministro 2015 in. Iiepos 17 d.
isckymo Nr. 1V-555 „Del Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministro 2014 in. birzelio 30 d.
isakymo Nr. 1V-446 „Del Laikiquju valstybinio numerio Zenklu, skirtu motorinems transporto
priemohems, priekaboms Zenklinti ne ilgiau kaip vieng para, i§davimo ir naudojimo tvarkos apraso
patvirtinimo" pakeitimo" projekta. Nuo 2015 metu, registruojant transporto priemones, i§duodamas
nauj o pavyzdzio transporto priemones registracij os liudij imas.

Uztikrinant sklandy klientus aptamaujan6iu padaliniu darba, gerinant aptarnavimo kokybe,
visus metus buvo vykdomas slapto kliento tyrimas. UAB „DOOR Training and Conculting Baltic"
atlikto tyrimo rezultatai parod6, kad teikdami paslaugas darbuotojai yra mandagtis, tinkana ju
apranga, tvarkingos darbo vietos. Taip pat Klientu aptamavimo metodikos skyrius pakeite
lnfomacijos ir paslaugu teikimo telekomunikacijos priemonemis taisykles, buvo sukurta ir idiegta
Infomacijos teikimo centro (ICE) darbo vertinimo ir gautu el. Iai§ku st?tistikos analizes prograTa.
Buvo nustatytas klientu pasitenkinimo teikianomis transporto priemoniu registracijos ir egzamiqu
organizavimo paslaugomis kokybes indeksas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio ir
Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002
in. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, nuostatomis, tobulinant btitina veiklos teisini reglamentavima,
siekiant uztikrinti tinkama ir teiseta |mones veikla, buvo pasitelkta UAB „Kvalitetas" ir atliktas
transporto priemoniu registracijos, transporto priemoniu vairuotoju egzaminavimo ir vie§uju
pirkimu sri6iu korupcijos pasireiskimo tikimybes nustatymas. Tyrimo i§vados pateiktos Vidaus
reikalu ministerij ai, o lmonei -atitinkamos rekomendacij os.

IX. INFORMACIJOS VIESINIMAS IR KITOS SOCIALINES PRIEMONES
rfuonenuolatvykde§vie6iamajaveikla,kuriostikslas-informuoti§aliesgyventojusbeikitus
potencialiusklientusapie|monesteikiamaspaslaugas,jupasiekianuna.
Siekdami visuomenei suteikti daugiau infomacijos apie paslaugu aktualijas, |mones atstovai
nuolat bendravo su vie§osios infomacijos rengejais ir skleidejais, dave interviu televizijos, radijo
laidoms, intemeto naujieng portalams ir spaudos leidiniams.
Siekiant atkreipti demesi i transporto priemoniu registravimo reikalavimus, buvo organizuotas
vaizdo pranesimo „Saugesnis eismas -saugesni mes visi" suktrimas ir transliavimas nacionaliheje
televizijoje, jis taip pat paskelbtas imones vaizdo kanale socialiniame tinkle „You Tube".
Visuomenei aktualios Zinios pradetos skelbti ir socialiniame tinkle „Facebook".
Siekiant griztamojo rysio su |mones paslaugu gavejais, buvo organizuoti pla6iajai visuoapep?i
skirti renginiai: |mones filialuose vyko Saugaus eismo dienai skirti „Atviqu dqu diequ" rengln:ai,
kuriu metu btisimieji vairuotojai buvo supazindinti su egzamiqu automobiliais ir egzaminu
reikalavimais, |mones specialistai atsake i gyventoju pateiktus klausimus. |gyvendinant .|mohes

pasira§yto Memorandumo del saugaus eismo gerinimo, eismo kulttros ugdymo ir avaringumo
Lietuvos keliuose ir gatvese mazinimo isipareigojimus, pamineta Vairuotoju ir keliaujan6iu
diena. Pasitikdami At§vaitu diena, |mohes atstovai kartu su Lietuvos keliu policijos pareigthais
dalyvavo specialiai Siai dienai skirtuose saugaus eismo propagavimo renginiuose, dalijo at§vaitus ir
kviete nepamir§ti ju segeti tamsiu paros metu. |mone at§vaitu taip pat skyre jaunuosius eismo
dalyvius ugdan5ioms eismo saugumo mokykloms. At§vaitai buvo dalijani atvykusiems i „Regitra"
gyventojams,taippativairiose§aliesmokykloseirvaikudarzeliuose.Eismodalyviamsi§visobuvo
i§dalinta 9 tckstan6iai |mohes uzsakytu ir nupirktu at§vaitu.
Siekdamaprimintisenopavyzdziovairuotojopazymejiqugaliojimotemina(2017m.vasario
3 d.), V| „Regitra" kartu su partneriais buvo paskelbusi iniciatyva, raginan6ia Siuos pazymejimus
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pasikeisti nelaukiant ju galiojimo termino. Daugiau kaip 1 thkst. §ia iniciatyva susidomejusiu
gyventoju dalyvavo konkurse „Seneliams ir teveliams -atnaujintas vairuotojo pazymejimas, o tau nauj as telefonas".
Nuosekliai igyvendindama antikorupcines priemones, V| „Regitra" prisijunge prie Lietuvos
policijos inicijuotos akcijos „Kysis i§purvina", imones padaliniuose buvo dalijama §ios akcijos
informacine medziaga.
Puoseledami labdaros tradicijas ir siekdami paded §eimoms, auginan6ioms sutrikusio intelekto
vaikus, metu pabaigoje V| „Regitra" darbuotojai rinko Kaledu labdara, skirtq sutrikusio intelekto
Zmoniu globos bendrijai „Vilniaus Viltis".

VI „Regitra" generalinis direktorius

Dalius Prevelis

