TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2021-05-21 Nr. 7K-1006
Teisės akto projekto pavadinimas: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į
sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, tikrinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Projekto tiesioginis rengėjas –Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus patarėja Vilma Kalinauskienė, tel. (8
5) 210 1589, el. paštas vilma.kalinauskiene@vlk.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: nenustatyta.
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: nėra.

Eil.
Nr.

1.

Kriterijus

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

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

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis
rengėjas

Projektas
nesudaro
išskirtinių
ar
nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto įgyvendinimas. Pastabų
nėra.

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
pildo teisės akto projekto
vertintojas
□ 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.
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Eil.
Nr.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kriterijus

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 įgaliojimai (teisės) atitinka
subjekto atliekamas funkcijas
(pareigas)
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų,
kai priimant sprendimus taikomos
išimtys
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų sprendimų
viešinimas
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų dėl mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka

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)
Projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą.
Pastabų nėra.
Pastabų nėra.

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
□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Projektas išimčių nenumato. Pastabų
nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra.

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra.

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

9.

10.

Kriterijus

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

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)
Projektas nenumato narių rotacijos ir
kadencijų skaičiaus ir trukmės, tačiau tai
nesudaro prielaidos korupcijos apraiškoms
kilti, atsižvelgiant į reguliavimo sritį.
Pastabų nėra.

Pastabų nėra.

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
□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kriterijus

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
Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų
viešinimo tvarką
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
priemonės3

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)
Pastabų nėra

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
□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

□ tenkina
□ netenkina

Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės
procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.
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Eil.
Nr.

17.

18.

19.

Kriterijus

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

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)
Pastabų nėra

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

□ tenkina
□ netenkina

Pastabų nėra

1. Atsižvelgiant į tai, kad daromas teisės
akto pakeitimas, kuris įsigaliojo tik 2021
m. vasario 12 d. ir jau dėstomas nauja
redakcija,
rekomenduotina
laikytis

teisėkūros ekonomiškumo principo,
kas reikštų, kad turi būti siekiama
mažinti priimamų teisės aktų skaičių,
apjungiant, susisteminant daromus
pakeitimus, vengiant vien redakciniotechninio pobūdžio pakeitimų ir
teisėkūros stabilumo principo, kas
reiškia, kad siekiant, jog teisinių
santykių subjektai galėtų savo elgesį
orientuoti pagal teisės reikalavimus,
teisinis
reguliavimas
turi
būti

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

□ tenkina
□ netenkina

1. Vadovaujantis Teisės aktų projektų X tenkina
rengimo rekomendacijų, patvirtintų □ netenkina
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2013 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų
projektų rengimo rekomendacijų
patvirtinimo“, 83 punktu, teisės aktas
buvo išdėstytas nauja redakcija dėl
daugiau nei pusės keičiamų teisės
akto punktų.
2.
Siekiant
visų
ASPĮ
lygiateisiškumo patekti į metinį
mokamų įmokų tikrinimo planą (šiuo
metu teisės akto galiojančioje
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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)

santykinai stabilus, teisės aktai
keičiami tik esant pagrįstam poreikiui.
2. Teisės aktas skelbiamas Teisės aktų
registre, kadangi jo įgyvendinimas
liečia sveikatos sistemos priežiūros
subjektų ratą t.y. ASPĮ, tačiau nebuvo
užtikrinamas teisėkūros atvirumo ir
skaidrumo principas, kuris suponuoja,
kad visa teisėkūra turi būti vieša, o su
bendraisiais interesais susiję teisėkūros
sprendimai negali būti priimami
visuomenei nežinant ir neturint
galimybių dalyvauti. Jei teisės akto
projektas skelbiamas Teisės aktų
registre, reiškia, kad parengtas teisės
aktų projektas ir kartu su juo susijusi
medžiaga turėjo būti paskelbta TAIS,
kad ASPĮ, Nacionalinė gydymo įstaigų
asociacija ir kt. galėtų prisidėti
nustatant kriterijus, pagal kuriuos
ASPĮ bus įtraukiamos į įmokų į
sąskaitą, kurioje kaupiamos šių įstaigų
įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento
sveikatai padarytos žalos, atlyginti,
tikrinimo planą.

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

redakcijoje numatytos nuostatos
sudarė prielaidas ASPĮ, paskutinėmis
dienomis pateikusioms informaciją
apie apskaičiuotą mokėtiną įmoką,
nepatekti į metinį įmokų tikrinimo
planą), pakeisti teisės akte numatyti
ASPĮ vertinimo kriterijai.
Pirminis keičiamo teisės akto
projektas, kuris priimtas 2021 m.
vasario 12 d., nebuvo skelbtas TAIS,
todėl šis teisės aktas taip pat nebuvo
paskelbtas.

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
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Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Teisės skyriaus patarėja Vilma Kalinauskienė
(pareigos)
(parašas)

Teisės akto projekto
vertintojas:

(vardas ir pavardė)
2021-05-21
(data)

––––––––––––––––––––

Teisės skyriaus patarėja Neringa Lipskienė
(pareigos)
(parašas)

(vardas ir pavardė)
2021-05-21
(data)

