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Mokymų programos organizatorius: VšĮ Galimybių plėtra,
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Mokymo programos kodas: P(VT)-17/1
Tobulinimo programos vadovai ir rengėjai:
1. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, el. p.: egle.kavoliunaite@gmail.com, tel.: +370 618 30599,
2. Petras Ragauskas, el.p.: petras.ragauskas@gmail.com, tel.: +370 699 53546
Komentarus, pastabas ir siūlymus teikė:
1. Romualdas Gylys, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas
3. Olga Meškienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcijos vertinimo skyriaus vyriausioji
specialistė

Tobulinimo programos apimtis: 8 ak.val.
Tikslinė klausytojų grupė: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai, kuriems pavesta atlikti
rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

Dalyvių skaičius grupėje: 17-22
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MOKYMO PROGRAMOS APRAŠAS

I . Mokymo programos tikslas
Mokymo programos tikslas – stiprinti dalyvių kompetencijas, reikalingas deramai atliekant teisės
aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
II. Uždaviniai
Mokymo programos uždaviniai:
1) suteikti dalyviams su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu susijusių teorinių žinių;
2) formuoti su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu susijusius praktinius dalyvių įgūdžius;
įgalinti įstaigų vadovus ir įgaliotus asmenis vykdyti kryptingą ir nuoseklią antikorupcin politiką
jų institucijose, panaudojant teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo mechanizmą.
III. Mokymo planas
Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Dalyko
apimtis
(ak.val.)

Teorinio
darbo
apimtis
(ak.val.)

Praktinio
darbo
apimtis
(ak.val.)

8

3

5

1.

Teisės aktų projektų antikorupcinio 1
vertinimo tikslai, kontekstas ir istorija

1

2.

Teisės aktų projektų atrinkimas 1,5
vertinti, teisės aktų projektai, dėl kurių
yra privaloma atlikti antikorupcinį
vertinimą

0,5

3.

Pasirengimas vykdyti teisės aktų 0,5
projekto antikorupcinį vertinimą

4.

Antikorupcinio vertinimo atlikimas ir 2,5
pažymos pildymas bei pažymos
skelbimas Teisės aktų informacinėje
sistemoje

1

1,5

5.

Teisės aktų projektų antikorupcinio 1,5
vertinimo
atlikimo
problemos,
užsienio šalių patirtis

0,5

1

6.

Žinių patikrinimas

1

1

0,5

1

IV. Teminis planas
1 TEMA. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tikslai, kontekstas ir raida (1 ak.val.)
Paskaitos (1 ak.val.) metu pristatomi teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tikslai,
kontekstas ir raida. Apibūdinamas šio instituto santykis su ex post ir ex ante vertinimu bei Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme numatytame teisės aktų stebėsenos institutu, taip pat
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aptariamos pareigos atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą pažeidimo pasekmės
kaltiems asmenims ir pažeidžiant minėtą pareigą priimto teisės akto likimas.
2 TEMA. Teisės aktų projektų atrinkimas vertinti, teisės aktų projektai, dėl kurių yra
privaloma atlikti antikorupcinį vertinimą (1,5 ak.val.)
Paskaitos (0,5 ak.val.) metu pristatomos teisės aktų, dėl kurių privaloma atlikti antikorupcinį
vertinimą, kategorijos ir detaliai apibūdinamas jų turinys. Pateikiami rekomenduojami neprivalomų
vertinti teisės aktų projektų atrankos kriterijai.
Praktinių užsiėmimų (1ak.val.) metu pateikiami teisės aktų pavyzdžiai, dėl kurių vertinimo
būtinumo ir / arba tikslingumo grupėje vyksta diskusijos.
3 TEMA. Pasirengimas vykdyti teisės aktų projekto antikorupcinį vertinimą (0,5 ak.val.)
Praktinių užsiėmimų (1 ak.val.) metu dalyvių prašoma pateikti savo idėjas (minčių lietus) apie tai
kaip geriausia pasirengti teisės akto antikorupciniam vertinimui ir dėl to vyksta diskusija.
4 TEMA. Antikorupcinio vertinimo atlikimas, pažymos pildymas bei pažymos skelbimas
Teisės aktų informacinėje sistemoje (2,5 ak.val.)
Paskaitos (1 ak.val.) metu detaliai pristatomi Teisės aktų antikorupcinio vertinimo taisyklėse
įtvirtinti formalieji reikalavimai, taikomi antikorupcinio vertinimo procedūrai ir pažymos
parengimui.
Praktinių užsiėmimų (1,5 ak.val.) metu vyksta diskusija apie pažymos formoje neapibrėžtų svarbių
kriterijų galimą turinį (lektorius pateikia savivaldybės akto projektą bei du STT įvertintų teisės aktų
projektus ir kartu su auditorija aptaria pažymos pildymą per joje esančius kriterijus nustatant
korupcijos rizikos veiksnius; po to auditorija supažindinama su STT vertinimo pažymų turiniu ir
aptariami rezultatai).
5 TEMA. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo atlikimo problemos, užsienio šalių
patirtis (1,5 ak.val.)
Paskaitos (0,5 ak.val.) metu trumpai pristatoma užsienio šalių patirtis atliekant teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą. Aptariamos problemos, susij su vertinimo apimtimi (įskaitant klausimą ar
(taip pat kodėl vertintinos tik formalios taisyklės, ar ir galimi konkrečių rengėjų interesai), ribotais
įrankiais, kuriais disponuoja dauguma teisės aktų projektų rengėjų.
Praktinių užsiėmimų (1 ak.val.) metu vyksta diskusija dėl teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo rezultatų poveikio formalaus neapibrėžtumo. Aptariama STT Antikorupcinio vertinimo
išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
Nr. XIIIP-743(2). Siejant su 10 efektyvaus teisės aktų antikorupcinio vertinimo principų,
diskutuojama dėl Lietuvos situacijos vertinimo.
6 TEMA. Žinių patikrinimas (1 ak.val.)
Žinių patikrinimas. Žinių patikrinimas vertinamas kaip išlaikytas, jei teisingai atsakoma ne mažiau
kaip 60 proc. klausimų ar atliekama teisingai ne mažiau kaip 60 proc. užduočių.
V. Mokymo metodai
Pagrindiniai mokymo metodai – paskaitos, diskusija, atvejo analizė, minčių lietus.
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VI. Reikalavimai lektoriui ( Išsilavinimas, patirtis)
- Ne žemesnis kaip socialinių mokslų srities magistro arba jam prilygintas kvalifikacinis
laipsnis;
- Ne mažesnė nei 50 akad. val. mokymų, seminarų, diskusijų, metodinės pagalbos teikimo,
renginių vedimo (ar dalyvavimo vedant) patirtis korupcijos prevencijos srityje per
pastaruosius 5 metus;
- Ne mažiau 3 metų praktinio arba analitinio, mokslinio darbo patirtis teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo srityje arba teikiant konsultacijas, kaip turi būti atliekamas teisės
aktų antikorupcinis vertinimas.
VII. Metodinė medžiaga
1. Mokymų skaidrės
2. Paskaitos santrauka
3. Individualios ir grupės užduotys
VIII. Pagrindinės ir rekomenduojamos literatūros ar šaltinių sąrašas, dokumentų sąrašas ir
kt.
1.
2.
3.
4.

Lietuvos Respublikos Konstitucija.
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo
http://www.stt.lt/documents/korupcijos_prevencija_2017/AAV_A4_LTversija.pdf

vadovas

5. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo“.
8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 11 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A-675-143/2017.
9. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-143-1105-14.
10. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 0 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A-1195-756/2015.
11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A-520-1234-12.
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