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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS TEISĖS 

AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – Agentūra) teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo vidaus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir 8 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos Seimo nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. XII-1537, Teisės aktų projektų antikorupcinio 

vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“. 

2. Aprašo tikslas –- reglamentuoti Agentūros teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo 

principus, atsižvelgiant į galimas jų įgyvendinimo pasekmes antikorupciniu požiūriu bei užtikrinant 

teisės aktų kokybę. 

3. Aprašas taikomas atliekant Agentūros teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, 

siekiant nustatyti, kokią įtaką teisės aktas gali turėti korupcijai ar jos mastui, sudaryti prielaidas 

korupciniams santykiams atsirasti ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų padarymui 

administruojant nacionalines ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšas. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

Teisės aktai – Agentūros direktoriaus leidžiami įsakymai ir jais tvirtinamos nuostatos, 

taisyklės, metodikos, programos, tvarkų aprašai ir kiti dokumentai. 

Teisės akto projektai – rengiami ir (ar) derinami Agentūros direktoriaus įsakymai ir jais 

tvirtinamos nuostatos, taisyklės, metodikos, programos, tvarkų aprašai ir kiti dokumentai. 

Korupcijos pasireiškimo rizika – tikimybė, kad dėl tam tikrų vidinių arba išorinių veiksnių 

Agentūros veiklos tikslai nebus įgyvendinti arba bus įgyvendinti netinkamai ir dėl to atsiras galimybė 

patirti nuostolių skirstant ES paramos lėšas. 

Korupcijos pasireiškimo rizikos valdymas – rizikos valdymo proceso dalis, kurio metu 

nustatoma korupcijos pasireiškimo rizika ir priimami sprendimai dėl jos įtakos sumažinimo arba 

panaikinimo. 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų projektų esamo ar numatomo 

teisinio reguliavimo vertinimas, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti 

sąlygas korupcijai pasireikšti, administruojant nacionalines ir ES paramos lėšas, taip pat pasielgti 

nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai. 

Teisės akto projekto rengėjas – teisės akto projektą tiesiogiai parengęs darbuotojas. 

Teisės akto projekto vertintojas antikorupciniu požiūriu (toliau – vertintojas) – darbuotojas, 

kuriam Agentūros direktoriaus pavesta atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. 

Teisės taikymo akto projektai – vienkartinio pobūdžio Agentūros direktoriaus įsakymai, skirti 

konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. 
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5.  Agentūros direktorius įsakymu skiria už Agentūros teisės aktų projektų antikorupcinį 

vertinimą atsakingą asmenį (toliau – Vertintojas), kuris:  

5.1. įvertina korupcijos pasireiškimo riziką teisės aktų projektuose; 

5.2. pildo teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymą; 

5.3. persiunčia Komunikacijos skyriui teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo 

pažymą; 

5.4. rengia pasiūlymus, kaip mažinti korupcijos pasireiškimo riziką; 

5.5. atlieka kitas Agentūros direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavestas funkcijas, 

susijusias su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu. 

6. Jei teisės akto projektas yra didelės apimties, teisės akto projekto vertinimui gali būti 

priskirtas ne vienas asmuo. 

7. Vertintojo rengto teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą III skyriuje numatyta 

tvarka atlieka Agentūros direktoriaus arba jo įgalioto asmens skirtas asmuo. 

8. Agentūros darbuotojai arba darbo grupės (komisijos, komitetai) rengdami teisės akto 

projektą vadovaujasi teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo kriterijais, kurie numatyti šio 

aprašo Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymoje (toliau – Pažyma). 

 

II SKYRIUS 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ATRINKIMAS 

 

9. Agentūroje vertinami  pirminiai teisės aktų projektai (taisyklės, nuostatos, tvarkos, 

aprašai), redakciniai teisės akto projektai, kai keičiama teisės normos esmė, ir teisės aktų projektai, 

kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 8 straipsnyje (taikymo teisės aktai nevertinami). Teisės aktų projektai yra susiję 

su: 

9.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimu; 

9.2. viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu; 

9.3. finansų valdymu; 

9.4. atrankų, konkursų eiti konkursines pareigas organizavimu; 

9.5. kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu 

numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.  

10. Kiti Agentūros teisės aktų projektai vertinami antikorupciniu požiūriu, kurie gali 

sudaryti sąlygas korupcijai, Agentūros direktoriaus, Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vedėjo 

pavedimu. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS 

 

11. Teisės akto rengėjas turi teikti teisės aktų projektus, atitinkančius 9 punkte nurodytus 

kriterijus, Vertintojui, kad būtų atliktas antikorupcinis vertinimas.  

12. Vertintojas teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka, analizuodamas turinį, 

kurį vertina pagal Pažymoje nurodytus antikorupcinio vertinimo kriterijus. 

13. Vertintojas turi teisę: 

13.1. konsultuotis su teisės akto rengėju (-ais), jei reikia; 

13.2. kreiptis į kitus administracinius padalinius dėl papildomos informacijos (pagalbos) 

suteikimo. 

14. Teisės akto projekto rengėjas elektroniniu paštu išsiunčia teisės akto projekto elektroninį 

variantą Vertintojui ir nustato terminą, per kurį turi būti pateikta Pažyma. Terminas Pažymai pateikti, 

negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos ir ne ilgesnis nei 7 darbo dienos nuo teisės akto projekto 

elektroninio varianto pateikimo derinti dienos. 
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IV SKYRIUS 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS  

RENGIMAS IR TEIKIMAS 

 

15. Atlikęs teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą ir nustatęs teisės akto projekto 

trūkumų antikorupciniu požiūriu, Vertintojas užpildo Pažymą ir per 14 punkte numatytą terminą 

pateikia ją teisės akto projekto rengėjui. 

16. Teisės akto projekto rengėjas, įvertinęs pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus (jei tokių 

buvo pateikta), pakoreguoja teisės akto projektą. Jei teisės akto projektą rengia darbo grupė (komisija, 

komitetas), – pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus (jei tokių buvo pateikta) vertina ir teisės akto 

projektą koreguoja darbo grupė (komisija, komitetas). 

17. Teisės akto projekto rengėjas dėl gautų pasiūlymų ir (ar) pastabų gali nesutikti. Tokiu 

atveju Pažymos grafoje pateikia savo argumentus, su kuriais nesutinka, ir patikslintą teisės akto 

projektą kartu su Pažyma pateikia Vertintojui.  

18. Vertintojas įvertina pateiktus argumentus, Pažymos grafoje pažymi, ar teisės akto 

projekto rengėjo pastabų pakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti. Nuostatos, kurios Vertintojo 

nuomone, yra nepakankamos, ir konkretūs vertinimo kriterijai išvardijami Pažymos preambulėje. 

19. Vertintojo ir teisės akto projekto rengėjo užpildyta ir pasirašyta Pažyma kartu su teisės 

akto projektu pateikiama Agentūros direktoriui. 

20.  Agentūros direktorius arba pasirašo tokį teisės akto projektą, arba savo rezoliucija 

paveda teisės akto projekto rengėjui toliau jį tobulinti. 

21. Pažymos kartu su priimtu teisės aktu AIS DVS skelbiamos Dokumentų valdymo apraše 

numatyta tvarka. 

22. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teisės akto paskelbimo Dokumentų valdymo apraše 

numatyta tvarka, Pažymos skelbiamos Agentūros internetinėje svetainėje. Už pažymų įkėlimą į 

Agentūros internetinę svetainę atsakingas Komunikacijos skyrius. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Už šios tvarkos aprašo nuostatų pažeidimą teisės akto rengėjas ir vertintojas atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

24. Agentūros teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo kontrolę vykdo Rizikos ir 

kokybės valdymo skyrius. 

__________________ 
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Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių 

priedas 

 

 

(Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos forma) 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA 

 

Teisės akto projekto pavadinimas: 

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: 

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti 

teisės akto projekte nenumatyta priemonių)1:  

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti 

kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)2: 
 

Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto projekto ar kitų teisės aktų 

nuostatos, pagrindžiančios teigiamą 

atsakymą, arba pateikiamos 

antikorupcinį teisės akto projekto 

vertinimą atliekančio specialisto 

pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos 

rizikos mažinimo) 

Teisės akto projekto pakeitimas, 

mažinantis korupcijos riziką, arba 

teisės akto projekto tiesioginio 

rengėjo argumentai, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

projekto pakeitimų arba 

argumentų, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

  
pildo teisės akto projekto vertintojas 

pildo teisės akto projekto tiesioginis 

rengėjas 

pildo teisės akto projekto 

vertintojas 

1. Teisės akto projektas nesudaro 

išskirtinių ar nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais susijęs 

  □ tenkina 

□ netenkina 

 
1Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai 

valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių. 
2 Tas pat. 
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Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto projekto ar kitų teisės aktų 

nuostatos, pagrindžiančios teigiamą 

atsakymą, arba pateikiamos 

antikorupcinį teisės akto projekto 

vertinimą atliekančio specialisto 

pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos 

rizikos mažinimo) 

Teisės akto projekto pakeitimas, 

mažinantis korupcijos riziką, arba 

teisės akto projekto tiesioginio 

rengėjo argumentai, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

projekto pakeitimų arba 

argumentų, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

teisės akto įgyvendinimas 

2. Teisės akto projekte nėra spragų 

ar nuostatų, leisiančių 

dviprasmiškai aiškinti ir taikyti 

teisės aktą 

  □ tenkina 

□ netenkina 

3. Teisės akto projekte nustatyta, 

kad sprendimą dėl teisių 

suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo ir 

panašiai priimantis subjektas 

atskirtas nuo šių sprendimų 

teisėtumą ir įgyvendinimą 

kontroliuojančio (prižiūrinčio) 

subjekto (taikoma, tik 

administravimo vadove 

numatytų funkcijų sprendimo 

priėmimo atvejais) 

  □ tenkina 

□ netenkina 

4. Teisės akto projekte nustatyti 

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas) 

  □ tenkina 

□ netenkina 

5. Teisės akto projekte nustatytas 

baigtinis sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas 

  □ tenkina 

□ netenkina 

6. Teisės akto projekte nustatytas   □ tenkina 
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Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto projekto ar kitų teisės aktų 

nuostatos, pagrindžiančios teigiamą 

atsakymą, arba pateikiamos 

antikorupcinį teisės akto projekto 

vertinimą atliekančio specialisto 

pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos 

rizikos mažinimo) 

Teisės akto projekto pakeitimas, 

mažinantis korupcijos riziką, arba 

teisės akto projekto tiesioginio 

rengėjo argumentai, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

projekto pakeitimų arba 

argumentų, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

baigtinis sąrašas motyvuotų 

atvejų, kai priimant sprendimus 

taikomos išimtys 

□ netenkina 

7. Teisės akto projekte nustatyta 

sprendimų priėmimo, 

įforminimo tvarka,  jei tokia 

tvarka nėra numatyta aukštesnės 

galios teisės aktuose 

  □ tenkina 

□ netenkina 

8. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus priima 

kolegialus subjektas, teisės akto 

projekte nustatyta kolegialaus 

sprendimus priimančio subjekto: 

9.1. konkretus narių skaičius, 

užtikrinantis kolegialaus 

sprendimus priimančio subjekto 

veiklos objektyvumą; 

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti tinkamą 

atstovavimą valstybės 

interesams ir kolegialaus 

sprendimus priimančio subjekto 

veiklos objektyvumą ir 

  □ tenkina 

□ netenkina 
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Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto projekto ar kitų teisės aktų 

nuostatos, pagrindžiančios teigiamą 

atsakymą, arba pateikiamos 

antikorupcinį teisės akto projekto 

vertinimą atliekančio specialisto 

pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos 

rizikos mažinimo) 

Teisės akto projekto pakeitimas, 

mažinantis korupcijos riziką, arba 

teisės akto projekto tiesioginio 

rengėjo argumentai, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

projekto pakeitimų arba 

argumentų, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

skaidrumą; 

9.3. narių skyrimo mechanizmas 

9. Teisės akto projektas nustato jo 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytų procedūrų ir 

sprendimo priėmimo konkrečius 

terminus 

  □ tenkina 

□ netenkina 

10. Teisės akto projektas nustato 

motyvuotas terminų sustabdymo 

ir pratęsimo galimybes 

  □ tenkina 

□ netenkina 

11. Teisės akto projektas nustato 

apie procedūrų rezultatų 

(priimtų sprendimų) 

informavimo tvarką 

  □ tenkina 

□ netenkina 

12. Teisės akto projektas nustato 

kontrolės (priežiūros) procedūrą 

ir aiškius jos atlikimo kriterijus 

(atvejus, dažnį, fiksavimą, 

kontrolės rezultatų viešinimą ir 

panašiai) 

  □ tenkina 

□ netenkina 

13. Teisės akto projekte nustatytos 

kontrolės (priežiūros) skaidrumo 

ir objektyvumo užtikrinimo 

priemonės 

  □ tenkina 

□ netenkina 



5 

 

VTA-3.4-05-v2 (2016-12-16) 

 

Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto projekto ar kitų teisės aktų 

nuostatos, pagrindžiančios teigiamą 

atsakymą, arba pateikiamos 

antikorupcinį teisės akto projekto 

vertinimą atliekančio specialisto 

pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos 

rizikos mažinimo) 

Teisės akto projekto pakeitimas, 

mažinantis korupcijos riziką, arba 

teisės akto projekto tiesioginio 

rengėjo argumentai, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

projekto pakeitimų arba 

argumentų, kodėl 

neatsižvelgta į pastabą 

14. Teisės akto projekte nustatyta 

subjektų, su kuriais susijęs teisės 

akto projekto nuostatų 

įgyvendinimas, atsakomybės 

rūšis  

  □ tenkina 

□ netenkina 

 
 

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas: 

 

 

 

 

Teisės akto projekto 

vertintojas: 

 

 (pareigos)                         (vardas ir pavardė)  (pareigos)                                       (vardas ir pavardė) 

    
 (parašas)                                      (data)  (parašas)                                                     (data) 

 

 

 

–––––––––––––––––––– 

 

 


