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Vilnius
Pos÷dis įvyko: 2011 m. birželio 9 d. 10-12 val.
Pos÷džio pirmininkas: Muitin÷s departamento (toliau – MD) generalinis direktorius Antanas
Šipavičius.
Pos÷džio sekretor÷: MD Komunikacijos skyriaus vyriausioji inspektor÷ Indr÷
Ramanavičien÷.
Dalyvavo:

A. Akstinas, Tarptautiniai prekybos rūmai ICC Lietuva;
L.Grybauskait÷, Lietuvos prekybos įmonių asociacija „Vaisiai ir daržov÷s“;
L. Petronien÷, „DHL Lietuva“;
D. Pranevičien÷, LR Užsienio reikalų ministerija;
P. Majauskas, LR Finansų ministerija;
V. Br÷skis, LR Susisiekimo ministerija;
R. Guobys, Grūdų perdirb÷jų asociacija;
R. Pozing÷, Lietuvos draudikų asociacija;
E. Dautartas, Vilniaus pramon÷s ir prekybos rūmai;
S. Sarapinien÷; Lietuvos muitin÷s tarpininkų asociacija;
I. Pilipien÷, Asociacija „Lietuvos maisto pramon÷“;
E. Mackevičius, M÷sos perdirb÷jų asociacija;
J. Miškinis, MD;
J. Š. Avižienis, MD Muitų teis÷s derinimo skyrius;
H. Rukš÷nien÷, MD Komunikacijos skyrius;
V. Volungevičius, MD Muitin÷s veiklos organizavimo skyrius;
A. Jarockyt÷, MD Statistikos analiz÷s skyrius;
A. Ikvildait÷, MD Statistikos analiz÷s skyrius;
A. Belzus, MD Muitinio įvertinimo skyrius;
V. Bogdzevičius, MD Tarnybinių tyrimų tarnyba;
J. Ragelis, Kauno teritorin÷ muitin÷;
A. Vingrys, Kauno teritorin÷ muitin÷;
J. Pangonis, Vilniaus teritorin÷ muitin÷;
L. Tuzikait÷, Klaip÷dos teritorin÷ muitin÷;
R. Rentauskien÷, Klaip÷dos teritorin÷ muitin÷.

DARBOTVARKö:
1. Pos÷džio
darbotvark÷s
tvirtinimas
(pristato
MD
generalinis
direktorius
A. Šipavičius);
2. Korupcijos prevencija ir kontrol÷ Lietuvos muitin÷je (praneš÷ja – Muitin÷s departamento
Tarnybinių tyrimų tarnybos vyriausioji inspektor÷ Sigita Vengelyt÷).
3. Konfiskuotų prekių saugojimas, realizavimas ir naikinimas (praneš÷jas – Kauno teritorin÷s
muitin÷s Centralizuoto F tipo muitin÷s sand÷lio viršininkas Arentas Vingrys).
4. Lietuvos muitin÷s struktūros optimizavimas. Uždaviniai, tikslai ir pokyčiai (praneš÷jas MD
generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis);
5. Kiti klausimai.
1. S V A R S T Y T A: Pos÷džio darbotvark÷s tvirtinimas.
Pos÷džio pirmininkas A. Šipavičius supažindino pos÷džio dalyvius su numatomais pos÷dyje
svarstyti klausimais.

Darbotvarkei pritarta.
2. S V A R S T Y T A: Korupcijos prevencija ir kontrol÷ Lietuvos muitin÷je.
Praneš÷ja Sigita Vengelyt÷ pristat÷ Lietuvos muitin÷je vykdomą korupcijos prevenciją ir
kontrolę ir kaip tai atsispindi STT parengto „Nacionalin÷s kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2011-2014 metų priemonių plane“.
Ji išd÷st÷ 2010 m. viešosios įstaigos „Transparency International“ atlikto „Korupcijos
suvokimo indekso“ tyrimų rezultatus, taip pat pateik÷ Lietuvos muitin÷s kovos su korupcija
tikslus ir priemones ją sumažinti.
Praneš÷ja taip pat kalb÷jo apie muitin÷je vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir
laukiamus rezultatus jas įgyvendinus.
S. Vengelyt÷ pateik÷ statistin÷s informacijos apie muitin÷je atskleistų korupcijos pobūdžio
veikų ir įtariamų korupcija muitin÷s pareigūnų skaičius bei taikomą atsakomybę už
korupcines veikas.
A. Akstinas paklaus÷, ar buvo priemonių, kurios numatytos Specialiųjų tyrimų tarnybos
(toliau –STT) „Nacionalin÷s kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2011-2014 metų
priemonių plane“, ir kurios MD Tarnybinių tyrimų tarnybos nebuvo įgyvendintos 2010 m. ir
kaip yra vertinamas pasiektas rezultatas.
S. Vengelyt÷ atsak÷, kad MD Tarnybinių tyrimų tarnyba pra÷jusiais metais įgyvendino visas
min÷tame plane jų tarnybai numatytas priemones, o informaciją apie priemonių vykdymą
STT pateikiama kas pusmetį ir kiekvienų metų gale ji yra vertinama.
A. Šipavičius papild÷, kad nors ir užfiksuotų korupcijos atvejų muitin÷je skaičiai yra
keliantys nerimą, tačiau jie įrodo, kad institucija pati paj÷gi išsivalyti. Jis paaiškino, kad visi
šiemet nustatyti korupcijos atvejai muitin÷je – Muitin÷s departamento Tarnybinių tyrimų
tarnybos nuoseklios veiklos rezultatas. Nustačiusi nusikalstamas veikas MD Tarnybinių
tyrimų tarnyba į pagalbą kviečiasi STT, kadangi pati neturi įgaliojimų taikyti operatyvin÷s
veiklos priemonių.
L. Petronien÷ paklaus÷, ar kovojant su korupcija muitin÷je yra veiksminga pareigūnų
rotacija?
A. Šipavičius atsak÷, kad pareigūnų rotacija yra veiksminga ir ji yra vykdoma kaip viena iš
korupcijos prevencijos priemonių. Taip pat jis pamin÷jo, kad rotacija yra svarbi kaip
pareigūnų kompetencijos ugdymo priemon÷.
R. Guobys paklaus÷, kaip dažniausiai pasireiškia korupcin÷ veika?
A. Šipavičius atsak÷, kad muitin÷je dažniausi du korupcijos pasireiškimo būdai – neteis÷to
atlygio reikalavimas už tiesioginį pareigūno darbą arba atlygio gavimas už darbo neatlikimą.
3. S V A R S T Y T A: Konfiskuotų prekių saugojimas, realizavimas ir naikinimas.
Praneš÷jas Arentas Vingrys pristat÷ Kauno teritorin÷s muitin÷s Centrinio F tipo sand÷lio
funkcijas, apyvartas ir pajamas, saugomų prekių statusą, rūšis ir pasiskirstymą, muitin÷s
įstaigų konfiskuotų prekių saugojimo, realizavimo ir naikinimo tvarkas.
Praneš÷jas taip pat pateik÷ sand÷lio administravimo išlaidas ir pajamas, grafiniu būdu
pavaizdavo jų pokyčius nuo 2008 iki 2011 m. pradžios.
A. Šipavičius pažym÷jo, kad nors F tipo muitin÷s sand÷lis n÷ra pelno siekiantis ūkinis
vienetas ir atlieka jam priskirtą valstyb÷s deleguotą funkciją, tačiau 2010 m. pabaigoje
pakeitus tabako gaminių naikinimo būdą (tam reik÷jo pakeisti teis÷s aktus), rūkalus imta
naikinti 10 kartų greičiau ir 4 kartus pigiau, - taip buvo sutaupyta nemažai l÷šų, skirtų
sand÷lio funkcionavimui.
A. Akstinas pasidom÷jo, kaip kontroliuojama F tipo sand÷lio veikla?
A. Vingrys atsak÷, kad visa sand÷lio apskaita yra vykdoma informacin÷je Lietuvos
muitin÷s finansų apskaitos sistemoje (FAS) ir tokių incidentų, kad prek÷s būtų
neįtrauktos į apskaitą, nebuvo.
J. Miškinis pridūr÷, kad šiuo metu sand÷lio veikla yra audituojama LR Valstyb÷s kontrol÷s.

L. Petronien÷ pasidom÷jo, kod÷l kai kurios prek÷s, pvz. tekstil÷s gaminiai arba maisto
produktai yra naikinami ir ar negalima būtų atiduoti tokių prekių labdaros organizacijoms?
A. Vingrys atsak÷, kad prek÷s naikinamos visų pirma visuomen÷s apsaugos pagrindais ir
norint konfiskuotas prekes išleisti į rinką, tur÷tų būti užtikrinta jų kokyb÷. Jis pabr÷ž÷, kad
tai ypač svarbu kalbant apie maisto produktus, o kiekvienos siuntos patikrinimas
laboratoriškai kainuotų daugiau negu patys produktai.
V. Br÷skis išk÷l÷ klausimą apie muitin÷s sulaikytų transporto priemonių patekimo į rinką.
A. Šipavičius pasiūl÷ šį klausimą aptarti atskiroje diskusijoje suorganizavus išpl÷stinį
pos÷dį.
Pos÷džio dalyviai šiam siūlymui pritar÷.
4. S V A R S T Y T A: Lietuvos muitin÷s struktūros optimizavimas. Uždaviniai, tikslai
ir pokyčiai.
Praneš÷jas Jonas Miškinis pristat÷ Lietuvos muitin÷s optimizavimo projektą ir pasak÷, kad
planuojama reorganizuoti muitin÷s veiklą siekiant modernizuoti institucijos valdymą,
optimizuoti struktūrą, sumažinti valdymo išlaidas, padidinti darbo efektyvumą, pagerinti
aptarnavimo kokybę.
J. Miškinis pateik÷ atliktų analizių išvadas, centralizuojamas funkcijas, grafiškai pristat÷
būsimą Muitin÷s departamento struktūrinių padalinių, teritorinių muitinių ir specialiųjų
muitin÷s įstaigų struktūrą bei funkcijas.
A.Šipavičius papild÷, kad šis institucijos optimizavimo planas šiuo metu yra pateiktas LR
finansų ministerijai, ir bus patvirtintas sulaukus jos pritarimo.
Pos÷džio dalyviai kitą Muitin÷s konsultacinio komiteto pos÷dį pasiūl÷ surengti viename iš
regionų, kuriame jau įvyko muitin÷s veiklos optimizavimo pokyčiai, ir išklausyti verslo
atstovų, ar d÷l to jiems kyla kokių nors nepatogumų ar problemų sprendžiant klausimus su
muitine.
Pos÷džio pabaigoje, A.Šipavičiaus siūlymu, buvo sutarta S. Vengelyt÷s, A. Vingrio ir
J. Miškinio pranešimų medžiagą publikuoti Lietuvos muitin÷s internetiniame tinklapyje.
Taip pat pabaigoje A.Šipavičius papraš÷ pos÷džio dalyvių siųsti MD Komunikacijos skyriui
siūlymus keisti perteklinius, verslo atstovų nuomone, teis÷s aktus, reglamentuojančius
muitin÷s veiklą.
Pos÷džio dalyviai šiam siūlymui pritar÷.
N U T A R T A:
1. MD Komunikacijos skyriui paskelbti MKK pos÷džio pranešimų informacinę
medžiagą Lietuvos muitin÷s interneto svetain÷je.
2. Kitą Muitin÷s konsultacinio komiteto pos÷dį surengti viename iš regionų, kuriame
jau įvyko muitin÷s veiklos optimizavimo pokyčiai.

Pos÷džio pirmininkas

Pos÷džio sekretor÷

Antanas Šipavičius

Indr÷ Ramanavičien÷

