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Teisės akto ar jo projekto turinio rodikliai
Vertinimas balais
NAUDINGUMAS
1. Ar teisės aktas sustiprina darbuotojų ar jų grupių įgaliojimus teisės akto
įgyvendinimo priežiūrai vykdyti?
Ne (0)
2. Ar teisės aktas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus vienam subjektui Taip (1)
(darbuotojui, komisijai, darbo grupei ir t. t.)?
3.

Ar teisės aktas sukuria diskriminuojančias sąlygas konkrečioje srityje
veikiantiems subjektams?
4. Ar teisės akto įgyvendinimo procedūros mažina veiklos skaidrumą (ar
visi turto įsigijimo atvejai numatyti vykdyti viešojo konkurso tvarka, ar
visuomenės informavimas apie įgyvendinimo procesus numatytas teisės
akte)?
5. Ar teisės aktas sumažina darbuotojų, kuriems šiuo teisės aktu suteikiama
teisė priimti sprendimus sprendimų priėmimo skaidrumą?
6.
7.
8.
9.
10.

Ne (0)

Ne (0)

Ar teisės aktas gali trukdyti vykdyti korupcijos prevenciją, prieštarauti
kituose teisės aktuose numatytiems antikorupciniams procesams?
Ar teisės aktas sumažina įprastus darbuotojo, padalinio ar įstaigos
veiksmingos veiklos priežiūros įgyvendinimo reikalavimus?
Ar teisės aktu mažinama darbuotojų kaitos galimybė?
Ar teisės aktu sukuriamos arba padidinamos darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų konfliktų galimybės?
Ar teisės aktas numato darbuotojo, kuriam yra suteikta teisė priimti
sprendimus, atsakomybės ir minimo asmens kontrolės formas?

11.

Ar teisės aktu sudaryta galimybė apskųsti darbuotojo/ų sprendimą
nepriklausomam asmeniui?
PRIEINAMUMAS
12.
Ar teisės aktas sumažina patirties ir profesinius reikalavimus
darbuotojams ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims,
dalyvaujantiems teisės aktu apibrėžtoje veikloje?
13. Ar teisės akte numatoma galimybė patikrinti asmenų kvalifikaciją prieš
jiems dalyvaujant teisės aktu apibrėžtoje veikloje?
14.
15.

Ne (0)

Ar teisės aktas susijęs su asmeniniais interesais?
Ar teisės aktu nustatomas reguliavimas būtinas, ar dėl jo neatsiras
galimybių pasipelnyti tarnybos sąskaita?

Ne (0)
Ne (0)
Ne (0)
Ne (0)
Taip (0)
Taip (0)

Ne (0)

Taip (0)

Ne (0)
Ne (0)
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16.

Vidutinis balas (pagal Metodikos 12 punktą)

0,0625

Korupcijos pasireiškimo balai (0 ir 0,0625) nedideli, todėl galima teigti, kad pasireikšti korupcijai
nėra galimybės.
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