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TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse 

Utenos regioninio profesinio mokymo centro (toliau – Centras) atliekamo norminių teisės aktų 

projektų (toliau – teisės akto projektas) antikorupcinio vertinimo tvarką. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIOVERTINIMO REIKALAVIMAI 

 

3. Centro rengiamo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka direktoriaus įsakymu 

paskirtas darbuotojas (toliau – vertintojas). Vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės 

akto projekto antikorupcinio vertinimo. 

4. Teisės akto projektas antikorupciniam vertinimui atlikti pateikiamas, kai teisės akto 

projektą rengėjas suderina su reikiamais padaliniais ir (ar) darbuotojais. 

5. Vertintojui pateikiamas teisės akto projektas ir, jeigu yra, teisės akto projekto lydimieji 

dokumentai.  

6. Vertintojas, atlikdamas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, analizuoja teisės akto 

projekto turinį pagal teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje (1 priedas) nustatytus 

antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijai) numato, ar teisės akto projekto nuostatos gali 

sudaryti sąlygas atsirasti ar plisti korupcijai.  

7. Teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui atlikti skiriamas ne trumpesnis negu 5 

darbo dienų terminas. 

8. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant ir jis nėra didelės 

(10 ar daugiau puslapių) apimties ir (ar) Centro direktorius gali nustatyti ne ilgesnį negu 3 darbo dienų 

terminą teisės akto projekto antikorupciniam vertinimui atlikti. 

 

III SKYRIUS 

PAŽYMOS RENGIMAS IR TEIKIMAS 

 

9. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, vertintojas parengia pažymą ir 

pateikia ją teisės akto projekto rengėjams. 

10. Vertintojui nustačius teisės akto projekto trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas 

korupcijai, teisės akto projekto rengėjai patikslina teisės akto projektą pagal vertintojo pastabas ir 

pasiūlymus ir (arba) atitinkamoje pažymos skiltyje pateikia savo argumentus dėl vertintojo pateiktų 

pastabų ir pasiūlymų, su kuriais nesutinka, taip pat pateikia pažymą ir patikslintą (jei buvo 

patikslintas) teisės akto projektą vertintojui. 

11. Vertintojas atitinkamoje pažymos skiltyje pažymi, ar teisės akto projekto rengėjų pataisų 

pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti.  
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12. Vertintojo ir teisės akto projekto rengėjų pasirašyta pažyma  kartu su teisės akto projektu 

pateikiama Centro direktoriui, kuris priima sprendimą dėl teisės akto projekto tobulinimo ar 

priėmimo. 

 

IV SKYRIUS 

PAKARTOTINIS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS 
 

13. Jeigu teisės akto projektas papildomas arba pakeičiamas, jis pateikiamas vertintojui, 

kuris ne vėliau kaip per vieną darbo dieną įvertina teisės akto projekto papildymus, pakeitimus ir 

Centro direktoriui raštu pateikia motyvuotą išvadą dėl tikslingumo atlikti pakartotinį teisės akto 

projekto antikorupcinį vertinimą. 

Vertintojui pateikus išvadą, kad dėl papildyto ar pakeisto teisės akto projekto tikslinga atlikti 

pakartotinį teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, turi būti  atliekamas pakartotinis teisės akto 

projekto antikorupcinis vertinimas.   

14. Pakartotinis teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Taisyklių II ir III 

skyriuose nustatyta tvarka. 
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