
KĄ VERTA ŽINOTI?

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS 
 VERTINIMAS

Korupcijos prevencijos įstatymu;
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243;
VMU direktoriaus patvirtintu Teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
atliekamas vadovaujantis: Norminių teisės aktų, numatytų Korupcijos

prevencijos įstatymo 8 str. 1 d., projektai, kurių
rengėja yra VMU;
Norminiai teisės aktų projektai, rengiami VMU,
kai rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu
numatomas teisinis reguliavimas gali sukelti
korupcijos riziką;
VMU norminio pobūdžio vidaus teisės aktų
projektai, kuriuose nustatomos ar keičiamos
darbuotojų elgesio taisyklės, susijusios su:

VMU norminio pobūdžio vidaus teisės aktų
projektai, kai VMU direktorius nusprendžia, kad
rengiamo vidaus teisės  akto nuostatos gali
sukelti korupcijos riziką ir paveda šį teisės akto
projektą įvertinti antikorupciniu požiūriu.

        Antikorupciniu požiūriu VMU vertinami:

      - vidaus kontrolės procedūrų reglamentavimu;
      - rizikų valdymo procedūrų reglamentavimu;
      - viešaisiais pirkimais;
      - darbuotojų, konkursų, atrankų organizavimu;
      - pareigūnų veikla, teisės aktų pažeidimų tyrimais,
        atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis.

KAS YRA teisės aktų projektų antikorupcinis
vertinimas?  Tai teisės aktų projektų vertinimas,
siekiant nustatyti antikorupciniu požiūriu rizikingas
teisės aktų projektų nuostatas ir teisės aktų
projektais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus,
dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.  

KAS TEIKIA teisės akto projektą antikorupciniam
vertinimui? – teisės akto projekto rengėjas,
aukščiau išvardintuose teisės aktuose nustatytais
atvejais, ar VMU direktoriui nusprendus, teikia teisės
akto projektą įvertinti antikorupciniu požiūriu.

KĄ TEISĖS AKTO PROJEKTO RENGĖJAS TURI
PADARYTI gavęs atlikto vertinimo rezultatus?   
Teisės akto projekto rengėjas, įvertinęs vertintojo
nustatytus vertinto teisės akto projekto trūkumus
antikorupciniu požiūriu:
1) patikslina teisės akto projektą pagal pateiktas
pastabas ir pasiūlymus;
2) dėl pateiktų pastabų su kuriomis nesutinka,
pateikia argumentus; 
3) jei surašoma Pažyma, ją atitinkamai užpildo;
4) pateikia vertintojui patikslintą teisės akto
projektą, kartu su argumentais dėl pastabų su
kuriomis nesutinka (užpildytą Pažymą, jei ji
surašoma).  

 ATMINK
Jei teisės akto projekto vertinimo metu
atsiranda naujų nevertintų nuostatų, ar
vertintos nuostatos iš esmės pasikeičia,
projektas turi būti vertinamas pakartotinai; 
Pažymą, teikiant teisės akto projektą kitam
priimančiam jį subjektui, vizuoja VMU
direktorius. Pažyma teikiama kartu ir
paskelbiama TAIS;
Vertintojo teiktos pastabos turi būti išsaugotos
ir pridėtos prie derinimo dokumentų.

Tolimesni vertintojo veiksmai - gavęs
patikslintą teisės akto projektą, įvertina, ar teisės
akto projekto rengėjo pataisų pakanka korupcijos
atsiradimo rizikai mažinti. Jei pakanka, suderina
teisės akto projektą ir Pažymą, jei nepakanka
pateikia el. paštu ar Pažymoje pastabas.
Vertinimo rezultatai pateikiami VMU direktoriui
ar jo įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą
dėl vertinto teisės akto projekto.

KAS ATLIEKA teisės akto projekto vertinimą
antikorupciniu požiūriu?  Šį vertinimą atlieka
Prevencijos skyriaus paskirtas darbuotojas arba kitas
VMU darbuotojas, kuriam pavedama atlikti tokį
vertinimą.

KĄ VERTINTOJAS PATEIKIA teisės akto projekto
rengėjui po atlikto vertinimo? – Atlikęs teisės akto
projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės
akto projekto trūkumų antikorupciniu požiūriu,
teisės akto projekto vertintojas surašo pastabas ir
pasiūlymus, kuriuos pateikia teisės akto projekto
rengėjui. Dėl norminio teisės akto projekto, vertinto
pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1
dalį, surašoma Vyriausybės nustatyta teisės akto
projekto antikorupcinio vertinimo pažyma. 
Nenustačius teisės akto projekto trūkumų, tai
nurodo el. paštu arba Pažymoje, jei ji pildoma.

Teisės aktų vertinimas - VMU direktoriui
pavedus, antikorupciniu požiūriu gali būti įvertinti
ir jau patvirtinti vidaus norminiai teisės aktai,
siekiant nustatyti galiojančio teisinio reguliavimo
trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos
korupcijai pasireikšti


