Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių
priedas
(Pažymos forma)

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
Teisės akto projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (toliau – Įstatymas) Nr. X-1404 11, 111, 13, 25
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 112 straipsniu įstatymo projektas (toliau – projektas).
Teisės akto projekto tiesioginiai rengėjai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės (toliau –
Grupė) vadovas Dainius Čergelis, tel. 8~616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir
teritorijų planavimo politikos vyresnysis patarėjas Ramūnas Šveikauskas, tel. 8~616 05452, el. p. ramunas.sveikauskas@am.lt) Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos vyriausioji specialistė Vaiva Rumbutienė, tel. 8~695 31922, el. p.
vaiva.rumbutiene@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.

1

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

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 tiesioginis

pildo teisės akto projekto

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.

2

rengėjas

vertintojas
X tenkina
□ netenkina

1.

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

Projektas nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto įgyvendinimas.
Projekte siūloma aiškiai nustatyti
reikalaujamus dokumentus siekiantiems
gauti žmogaus palaikų kremavimo
veiklos licenciją ir patikslinti kremavimo
veiklos
licencijavimo
nuostatas
atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

2.

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

Projekto nuostatos aiškios ir nesudaro
galimybės dviprasmiškai aiškinti ir
taikyti teisės aktą.

X 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

Projekte siūloma patikslinti Įstatymo 11
straipsnio 1 dalį nurodant, kad Aplinkos
apsaugos agentūra (toliau – AAA)
išduoda, keičia, patikslina, atsisako
išduoti kremavimo veiklos licenciją
(toliau – licencija), įspėja apie galimą
licencijos
galiojimo
sustabdymą,
sustabdo ar panaikina
licencijos
galiojimą, panaikina įspėjimą apie
galimą licencijos galiojimo sustabdymą
arba panaikina licencijos galiojimo
sustabdymą.
Projekte siūloma Įstatymo 11 straipsnio
2 dalyje nurodyti, kad aplinkosaugos
reikalavimus nustato aplinkos ministras.
Įstatymo VI skyriuje detalizuota
kremavimo, balzamavimo ir laidojimo
paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė:
Įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras
vykdo
žmogaus
palaikų

X tenkina
□ netenkina
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laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų
laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo)
teikimo veiklos, balzamavimo ir
kremavimo
veiklos
valstybinę
visuomenės sveikatos saugos kontrolę,
taip pat kituose įstatymuose nustatytas
kremavimo
veiklos,
balzamavimo,
laidojimo paslaugų teikimo ir kapinių
tvarkymo priežiūros ir kontrolės
funkcijas.
Įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta,
kad Aplinkos apsaugos departamentas ir
kitos valstybinės priežiūros institucijos
pagal kompetenciją prižiūri kremavimo
įmonių,
balzamavimo,
laidojimo
paslaugų teikėjų ir kapinių prižiūrėtojų
veiklą ir kontroliuoja, kaip jie vykdo
aplinkos apsaugos, asmens duomenų
tvarkymo ir apsaugos reikalavimus,
nustatytus šiame įstatyme ir kituose
teisės aktuose.
Įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje
numatyta, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse
nurodytos
institucijos, nustačiusios
šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose
nustatytų kremavimo veiklai taikomų
reikalavimų pažeidimus, gali teikti
pasiūlymus
kremavimo
veiklos
licencijas išduodančiai institucijai dėl
licencijos galiojimo sustabdymo.
4.

Teisės akto projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto atliekamas
funkcijas (pareigas)

Projekte siūlome Įstatymo 11 straipsnio
1 dalyje numatyti, kad AAA išduoda,
keičia, patikslina, atsisako išduoti
licencija, įspėja apie galimą licencijos
galiojimo sustabdymą, sustabdo ar

X tenkina
□ netenkina
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panaikina licencijos galiojimą, panaikina
įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo
sustabdymą arba panaikina licencijos
galiojimo sustabdymą. Taip pat siūloma
atsisakyti licencijų dublikatų išdavimo.
Projekte siūloma Įstatymo 11 straipsnio
3 dalyje tiksliai nurodyti reikalavimus,
kuriuos turi atitikti kremavimo įmonė.
5.

Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas

Projekte siūloma Įstatymo 11 straipsnio
3 dalyje tiksliai nurodyti reikalavimus,
kuriuos turi atitikti kremavimo įmonė:
įmonės įranga turi atitikti aplinkosaugos
reikalavimus; įmonės patalpos turi
atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos
nustatytus
visuomenės
sveikatos saugos reikalavimus; turėti
leidimą-higienos pasą, išduotą Lietuvos
Respublikos
visuomenės
sveikatos
priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka; įmonės nors vienas
darbuotojas turi turėti biomedicinos
technologo profesinę kvalifikaciją.
Nurodžius konkrečius reikalavimus ir
kas šiuos reikalavimus nustato bus
išvengta neaiškumo ar dviprasmiško
aiškinimo. Siūloma atsisakyti nuorodos
atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimus, kaip perteklinės, nes
atitikti šiuos reikalavimus būtina pagal
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos
ir sveikatos įstatymą ir kitus darbuotojų
saugą ir sveikatą reglamentuojančius
teisės aktus.

X tenkina
□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas

Ši nuostata neaktuali.

□ tenkina
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7.

baigtinis sąrašas motyvuotų
atvejų, kai priimant sprendimus
taikomos išimtys
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų sprendimų
viešinimas

Projekte tokių nuostatų nėra.

□ netenkina

Projekto 111 straipsnio 3 dalyje
numatoma, kad Licencijas išduodanti
institucija, gavusi šio straipsnio 2 dalyje
nurodytus
dokumentus,
patikrina
Licencijų informacinėje sistemoje ar
pareiškėjui
Lietuvos
Respublikos
visuomenės
sveikatos
priežiūros
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka išduotas (išduoti) leidimashigienos pasas (leidimai-higienos pasai)
kremavimo veiklai vykdyti nurodytoje
(nurodytose) veiklos vykdymo vietoje
(vietose).
Projekto 111 straipsnio 4 dalyje
numatyta, kad Licencijas išduodanti
institucija per 30 dienų nuo visų 111
straipsnio 2 dalyje nurodytų tinkamai
įformintų dokumentų gavimo dienos
priima
sprendimą
Licencijų
informacinėje sistemoje išduoti ar keisti
kremavimo veiklos licenciją arba
motyvuotą sprendimą atsisakyti ją
išduoti ar keisti ir apie tai raštu
informuoja pareiškėją, nurodydama
sprendimo
priėmimo
motyvus,
pagrindus ir sprendimo apskundimo
tvarką. Jei per šį terminą sprendimas
išduoti ar keisti licenciją nepriimamas
nelaikoma, kad licencija išduota ar
pakeista.
Laikotarpis,
per
kurį
pareiškėjas
šalina
licencijas
išduodančios institucijos nurodytus
trūkumus, neįskaitomas į kremavimo

X tenkina
□ netenkina
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veiklos licencijos išdavimo ar keitimo
terminą ir tokiu atveju sprendimo išduoti
ar keisti licenciją ar atsisakyti išduoti ar
keisti licenciją priėmimo terminas
skaičiuojamas nuo visų tinkamai
įformintų dokumentų gavimo dienos.
Projekto 111 straipsnio 17 dalyje
nustatoma,
kad
duomenis
apie
kremavimo veiklos licencijų išdavimą.
keitimą,
patikslinimą,
galiojimo
sustabdymą, galiojimo sustabdymo
panaikinimą ir licencijų galiojimo
panaikinimą
licencijas
išduodanti
institucija sprendimo priėmimo dieną
įrašo į Licencijų informacinę sistemą
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka ir skelbia savo interneto
svetainėje.
8.

9.

Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų dėl mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
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

Ši nuostata neaktuali.
Projekte tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Ši nuostata neaktuali.
Projekte tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina
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10.

11.

12.

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

Projekto
nustatyta
administracinių
procedūrų taikymo tvarka nustatyta
Projekto 111 straipsnyje „Kremavimo
veiklos licencijavimas“

X tenkina
□ netenkina

Ši nuostata neaktuali.
Projekte tokių nuostatų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Projekto 111 straipsnio 4 dalyje
numatyta, kad Licencijas išduodanti
institucija per 30 dienų nuo visų 111
straipsnio 2 dalyje nurodytų tinkamai
įformintų dokumentų gavimo dienos
priima
sprendimą
Licencijų
informacinėje sistemoje išduoti ar keisti
kremavimo veiklos licenciją arba
motyvuotą sprendimą atsisakyti ją
išduoti ar keisti ir apie tai raštu
informuoja pareiškėją, nurodydama
sprendimo
priėmimo
motyvus,
pagrindus ir sprendimo apskundimo
tvarką. Jei per šį terminą sprendimas
išduoti ar keisti licenciją nepriimamas
nelaikoma, kad licencija išduota ar
pakeista.
Laikotarpis,
per
kurį
pareiškėjas
šalina
licencijas

X tenkina
□ netenkina
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išduodančios institucijos nurodytus
trūkumus, neįskaitomas į kremavimo
veiklos licencijos išdavimo ar keitimo
terminą ir tokiu atveju sprendimo išduoti
ar keisti licenciją ar atsisakyti išduoti ar
keisti licenciją priėmimo terminas
skaičiuojamas nuo visų tinkamai
įformintų dokumentų gavimo dienos.
13.

14.

15.

16.

Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų
viešinimo tvarką

Ši nuostata neaktuali.

X tenkina
□ netenkina

Projekto 111 straipsnio 17 straipsnyje
nustatoma,
kad
duomenis
apie
kremavimo veiklos licencijų išdavimą,
keitimą,
patikslinimą,
galiojimo
sustabdymą, galiojimo sustabdymo
panaikinimą ir licencijų galiojimo
panaikinimą
licencijas
išduodanti
institucija sprendimo priėmimo dieną
įrašo į Licencijų informacinę sistemą
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka ir skelbia savo interneto
svetainėje.

X tenkina
□ netenkina

Teisės akto projektas nustato
kontrolės (priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo kriterijus
(atvejus, dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)
Teisės akto projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės

Projekte
kontrolės
procedūros
nereglamentuojamos.
Įstatymo VI skyriuje detalizuota
kremavimo, balzamavimo ir laidojimo
paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.

X tenkina
□ netenkina

Projekte
nenustatytos
kontrolės
skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo
priemonės.
Įstatymo VI skyriuje detalizuota
kremavimo, balzamavimo ir laidojimo

□ tenkina
□ netenkina

9

paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.
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

Ši nuostata neaktuali.

□ tenkina
□ netenkina

Projekte 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)

Vaiva Rumbutienė
(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)

