Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
priedas
(Pažymos forma)
TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d.
įsakymo Nr. D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – projektas).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė Jūratė Kaklauskienė,
tel. 8~62082238, el. p. jurate.kaklauskiene@am.lt
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės
akto projekte nenumatyta priemonių)1: nėra
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)

pildo teisės akto projekto vertintojas
1.

1

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių
ar nevienodų sąlygų subjektams, su
kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas daugiabučių namų ir
kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų nariams
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų
savininkų bendrijų įstatyme įtvirtintais bendrijos narių
visuotinio
susirinkimo
kompetencijos
klausimais
sprendimus, priimamus balsuojant raštu, priimti balsuojant

Teisės akto projekto
pakeitimas,
mažinantis
korupcijos riziką,
arba teisės akto
projekto tiesioginio
rengėjo argumentai,
kodėl neatsižvelgta į
pastabą
pildo teisės akto
projekto tiesioginis
rengėjas

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą
pildo teisės akto
projekto
vertintojas
X tenkina
□ netenkina

Jeigu 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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2.

3.

4.

Teisės akto projekte nėra spragų ar
nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti
ir taikyti teisės aktą
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

Teisės akto projekte nustatyti subjekto

ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Projektu siūloma patikslinti Balsavimo raštu tvarką ir
numatyti daugiau galimybių, užtikrinančių saugų ir
efektyvų bendrijos narių balsavimą raštu. Siūloma įtvirtinti
nuostatas, leidžiančias balsuoti ne tik balsavimo
organizatoriui grąžinant bendrijos nariams įteiktus
balsavimo biuletenius, bet ir balsuoti elektroninio ryšio
priemonėmis, jei tokias priemones sprendimui priimti gali
pasiūlyti balsavimo organizatorius.
Projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas.
Projekto nuostatos aiškios ir nesudaro galimybės
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.
Projekte (Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties
pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl
priimamų sprendimų tvarkos aprašas) nustatyta, kad
balsavimą Bendrijų įstatyme nustatytais atvejais organizuoja
bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba, arba revizijos
komisija (revizorius), arba daugiau kaip ketvirtadalis
bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius
namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių
kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis
bendrijos narių bent viename pastate), arba daugiau kaip
ketvirtadalis įgaliotinių (toliau – organizatorius).
Balsavimo rezultatus skaičiuoja organizatoriaus sprendimu ne
mažiau kaip 3 asmenų sudaryta komisija.
Pasibaigus balsavimui, dalyvaujant komisijai, biuleteniai
išimami iš balsadėžės, paštu gauti vokai su biuleteniais
atplėšiami, išspausdinami elektroniniu paštu gauti
biuleteniai ir elektroninio ryšio priemonėmis vykdyto
balsavimo rezultatai su metaduomenimis (automatiniu būdu
sugeneruota balsavimo elektroninėmis ryšio priemonėmis
data ir laikas, balsavusio asmens vardas, pavardė ir
identifikavimo duomenys, pridedamų dokumentų skaičius ir
pavadinimai, jeigu balsavo įgaliotas asmuo.
Projekto (aprašo) II skyriuje nustatytos organizatoriaus

X tenkina
□ netenkina
X tenkina
□ netenkina

X tenkina
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5.

įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto
atliekamas funkcijas (pareigas)
Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų)
sąrašas

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant
sprendimus taikomos išimtys

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų
sprendimų viešinimas

teisės ir pareigos organizuojant ir vykdant balsavimą.

□ netenkina

Projekte (apraše) nustatyta, kad Balsavimo rezultatus
skaičiuoja organizatoriaus sprendimu ne mažiau kaip 3
asmenų sudaryta komisija.
Komisija, nustatydama, ar balsavimas įvyko (ar sprendimui
priimti balsavo pakankamas bendrijos narių skaičius),
skaičiuoja kiek bendrijos narių ar jų įgaliotų asmenų
grąžino galiojančius biuletenius ir balsavo elektroninio
ryšio priemonėmis.
Balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu galiojančius
biuletenius iki balsavimo pabaigos grąžino ir elektroninio
ryšio priemonėmis balsavo mažiau nei 1/2 bendrijos narių.
Pakartotinis balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti
organizuojamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo
neįvykusio balsavimo dienos ir laikomas įvykusiu, kai
grąžintų galiojančių biuletenių skaičius yra didesnis už 1/4
visų išduotų biuletenių.
Ši nuostata neaktuali.
Projekte (apraše) tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Projekte (apraše) nustatyta, kad balsavimo rezultatai
įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo
dienos protokolu, parengtu pagal aprašo 2 priedą. Protokole
turi būti nurodyta komisijos posėdžio data, sprendžiamas
klausimas, įteiktų ir grąžintų galiojančių, ir negaliojančių
biuletenių skaičius, balsavusių elektroninėmis ryšio
priemonėmis skaičius, balsavimo rezultatai, ar sprendimas
priimtas, koks sprendimas – jei jis priimtas. Protokolą
pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai,
protokolas
registruojamas.
Biuleteniai,
balsavimų
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis
rezultatai,
jų
metaduomenys ir protokolas saugomi ne trumpiau kaip 10
metų nuo protokolo pasirašymo dienos, pasibaigus
saugojimo terminui, sunaikinami teisės aktuose nustatyta
tvarka.

X tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų
dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Ši nuostata neaktuali.
Projekte (apraše) tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

9.

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
skaidrumą;
9.3. narių skyrimo mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir
trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;
9.6. individuali narių atsakomybė
Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti numatytos administracinės
procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų
taikymo tvarka
Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų atvejų, kai
administracinė procedūra netaikoma

Ši nuostata neaktuali.
Projekte (apraše) tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Projekto (aprašo) III skyriuje reglamentuotas balsavimo
rezultatus skaičiuojančios komisijos sudarymas ir balsavimo
rezultatų vertinimas.

X tenkina
□ netenkina

Ši nuostata neaktuali.
Projekte (apraše) tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo
nuostatoms įgyvendinti numatytų
administracinių procedūrų ir sprendimo
priėmimo konkrečius terminus

Projekto (aprašo) III skyriuje reglamentuotas balsavimo
rezultatus skaičiuojančios komisijos sudarymas ir balsavimo
rezultatų vertinimas.

X tenkina
□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas
terminų sustabdymo ir pratęsimo

Projekto (aprašo) III skyriuje reglamentuotas balsavimo
rezultatus skaičiuojančios komisijos sudarymas ir balsavimo

X tenkina
□ netenkina

10.

11.
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14.

galimybes
Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų viešinimo
tvarką

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės
(priežiūros) procedūrą ir aiškius jos
atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį,
fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo
užtikrinimo priemonės

rezultatų vertinimas.
Projekte (apraše) nustatyta, kad balsavimo rezultatai
įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo
dienos protokolu, parengtu pagal aprašo 2 priedą. Protokole
turi būti nurodyta komisijos posėdžio data, sprendžiamas
klausimas, įteiktų ir grąžintų galiojančių, ir negaliojančių
biuletenių skaičius, balsavusių elektroninėmis ryšio
priemonėmis skaičius, balsavimo rezultatai, ar sprendimas
priimtas, koks sprendimas – jei jis priimtas. Protokolą
pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai,
protokolas
registruojamas.
Biuleteniai,
balsavimų
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis
rezultatai,
jų
metaduomenys ir protokolas saugomi ne trumpiau kaip 10
metų nuo protokolo pasirašymo dienos, pasibaigus
saugojimo terminui, sunaikinami teisės aktuose nustatyta
tvarka.
Projekte (apraše) nustatyta, kad balsavimo rezultatai
įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo
dienos protokolu, parengtu pagal aprašo 2 priedą. Protokole
turi būti nurodyta komisijos posėdžio data, sprendžiamas
klausimas, įteiktų ir grąžintų galiojančių, ir negaliojančių
biuletenių skaičius, balsavusių elektroninėmis ryšio
priemonėmis skaičius, balsavimo rezultatai, ar sprendimas
priimtas, koks sprendimas – jei jis priimtas. Protokolą
pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai,
protokolas
registruojamas.
Biuleteniai,
balsavimų
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis
rezultatai,
jų
metaduomenys ir protokolas saugomi ne trumpiau kaip 10
metų nuo protokolo pasirašymo dienos, pasibaigus
saugojimo terminui, sunaikinami teisės aktuose nustatyta
tvarka.
Projekte (apraše) nustatyta, kad balsavimo rezultatai
įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo balsavimo
dienos protokolu, parengtu pagal aprašo 2 priedą. Protokole
turi būti nurodyta komisijos posėdžio data, sprendžiamas
klausimas, įteiktų ir grąžintų galiojančių, ir negaliojančių
biuletenių skaičius, balsavusių elektroninėmis ryšio

X tenkina
□ netenkina

X tenkina
□ netenkina

X tenkina
□ netenkina
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17.

18.

19.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su
kuriais susijęs teisės akto projekto
nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės
rūšis (tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
Teisės aktų projekte numatytas baigtinis
sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama
nuobauda (sankcija) už teisės akto
projekte nustatytų nurodymų nevykdymą,
ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra
Kiti svarbūs kriterijai

priemonėmis skaičius, balsavimo rezultatai, ar sprendimas
priimtas, koks sprendimas – jei jis priimtas. Protokolą
pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai,
protokolas
registruojamas.
Biuleteniai,
balsavimų
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis
rezultatai,
jų
metaduomenys ir protokolas saugomi ne trumpiau kaip 10
metų nuo protokolo pasirašymo dienos, pasibaigus
saugojimo terminui, sunaikinami teisės aktuose nustatyta
tvarka.
Projekte (apraše) nustatyta, kad su balsavimu susiję ginčai
sprendžiami įstatymuose nustatyta tvarka.

Projekte (apraše) tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:
Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo
politikos grupės vyriausioji specialistė
(pareigos)

(parašas)

□ tenkina
□ netenkina

Jūratė Kaklauskienė
(vardas ir pavardė)

(data)

Teisės akto projekto vertintojas:
Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir
vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė
(pareigos)

(parašas)

Rita Rusak
(vardas ir pavardė)

(data)

