Elektroninio dokumento nuorašas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
Teisės akto projekto pavadinimas:
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 62, 10 ir 11 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 111, 112 ir 113 straipsniais įstatymo projektas (toliau – Projektas).
Teisės akto projekto rengimą koordinavo: Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas Dmitrijus
Bialas.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos: 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

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

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis
rengėjas

pildo teisės akto projekto
vertintojas
□ tenkina
□ netenkina

Projektas sudaro nevienodas sąlygas
asmenims, organizuojant ir atliekant
valstybei
priklausančių
valstybinės
reikšmės kelių poveikio kelių saugumui
vertinimą, reguliarų kelio saugumo
patikrinimą, kelių darbo vietų aptvėrimo
saugumo patikrinimą ir viso kelių tinklo
saugumo vertinimą, bei savivaldybėms
priklausančių vietinės reikšmės kelių ir
gatvių
poveikio
kelių
saugumui
vertinimą, reguliarų kelio saugumo
patikrinimą, kelių darbo vietų aptvėrimo
saugumo patikrinimą ir viso kelių tinklo
saugumo
vertinimą,
tačiau
jos
pateisinamos 2008 m. lapkričio 19 d.
Europos
Parlamento
ir
Tarybos

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)
direktyvos 2008/96/EB dėl kelių
infrastruktūros saugumo valdymo su
paskutiniais pakeitimais, padarytais
2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1936,
taikymo
ir
kelių
infrastruktūros
specifiškumo prasme.
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus nustatyta tvarka gali būti
atliekamas savivaldybėms priklausančių
vietinės reikšmės kelių ir gatvių poveikio
kelių saugumui vertinimas, reguliarus
kelio saugumo patikrinimas, kelių darbo
vietų aptvėrimo saugumo patikrinimas ir
viso kelių tinklo saugumo vertinimas
(111 straipsnio 1 dalis).
Tuo
tarpu,
pagal
Transporto
kompetencijų
agentūros
nustatytas
procedūras
atliekamas
privalomas
planuojamų, projektuojamų, tiesiamų ar
jau eksploatuojamų transeuropiniam
kelių tinklui priklausančių kelių,
automagistralių,
greitkelių
ir
magistralinių kelių poveikio kelių
saugumui vertinimas, reguliarus kelio

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
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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)
saugumo patikrinimas, kelių darbo vietų
aptvėrimo saugumo patikrinimas ir viso
kelių tinklo saugumo vertinimas (11 1
straipsnio 1 dalis).
Taip pat pagal Transporto kompetencijų
agentūros
nustatytas
procedūras
atliekamas privalomas ne miesto
teritorijose
esančių
kelių,
kurie
nenaudojami susisiekimui su šalia
vietinės reikšmės kelių esančiomis
privačiomis teritorijomis ir kurie buvo
nutiesti pasinaudojus Europos Sąjungos
lėšomis, išskyrus susisiekimui skirtą
infrastruktūrą, kuri nėra skirta motorinių
transporto priemonių eismui (pavyzdžiui,
dviračių takai arba keliai, kurie nėra
suprojektuoti tranzitiniam eismui, arba
privažiuojamieji vietinės reikšmės keliai,
kuriais privažiuojama prie pramonės,
žemės ūkio ar miškų ūkio objektų ar
teritorijų), ir tokių kelių projektų
poveikio kelių saugumui vertinimas,
reguliarus kelio saugumo patikrinimas,
kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo
patikrinimas ir viso kelių tinklo saugumo

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

4

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)
vertinimas (10 straipsnio 12 dalies 6
punktas ir 111 straipsnio 1 dalis).
Pagal
Transporto
kompetencijų
agentūros nustatytas procedūras gali
būti atliekamas krašto ir rajoninių kelių
poveikio kelių saugumui vertinimas,
reguliarus kelio saugumo patikrinimas,
kelių darbo vietų aptvėrimo saugumo
patikrinimas ir viso kelių tinklo saugumo
vertinimas (10 straipsnio 12 dalies 6
punktas ir 111 straipsnio 1 dalis).
Valstybinės reikšmės kelių poveikio
kelių saugumui vertinimą organizuoja
planuojamo kelio savininkas (valdytojas)
susisiekimo ministro nustatyta tvarka
(111 straipsnio 2 dalis).
Užtikrindamas
eismo
saugumą,
savivaldybės administracijos direktorius
gali
organizuoti
savivaldybei
priklausančių vietinės reikšmės kelių ir
gatvių
poveikio
kelių
saugumui
vertinimą, reguliarų kelio saugumo
patikrinimą, kelių darbo vietų aptvėrimo
saugumo patikrinimą ir viso kelių tinklo

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
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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)
saugumo
vertinimą
(10 straipsnio
8 dalies 4 punktas).

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

Prieš patvirtinant kelio infrastruktūros
projektą susisiekimo ministro nustatyta
tvarka atliekamas naujo kelio ar
svarbaus esamo kelių tinklo pakeitimo
poveikio kelių saugumui vertinimas (111
straipsnio 2 dalis).
Projektas nereglamentuoja reikalavimų
vietinės reikšmės vidaus keliams, kurie
priklausytų ne savivaldybei, o valstybei,
savivaldybėms, kitiems juridiniams ir
(ar) fiziniams asmenims (Kelių įstatymo
4 straipsnio 3 dalis), tačiau tai
pateisinama Direktyvos 2008/96/EB
taikymo
ir
kelių
infrastruktūros
specifiškumo prasme.
2.
3.

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

Projekto nuostatos yra aiškios ir
nesudaro galimybės jų dviprasmiškai
aiškinti ir taikyti.
Nereglamentuota.

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

4.

5.

6.

Kriterijus

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

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

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

Projekte
nurodytiems
subjektams
nustatyti įgaliojimai (teisės) atitinka jų
atliekamas funkcijas (pareigas).

□ tenkina
□ netenkina

Projekte
nurodytiems
subjektams
numatytas baigtinis sprendimų priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas.
Projekte nustatytas baigtinis sąrašas
motyvuotų
atvejų,
kai
priimant
sprendimus taikomos išimtys.

□ tenkina
□ netenkina

Jeigu kelio savininkas (valdytojas)
nesutinka su poveikio kelių saugumui
vertinimo išvada arba jos dalimi, kelio
savininkas (valdytojas) pateikia poveikio
kelių saugumui vertinimo išvadą
pateikusiam
subjektui
nesutikimo
argumentus (nesutikimo argumentai
įforminami protokolu arba raštu ir
pridedami prie poveikio kelių saugumui
vertinimo išvados) ir jų pagrindu gali
neatsižvelgti į poveikio kelių saugumui
vertinimo išvadą arba jos dalį (111
straipsnio 2 dalis).
Jeigu kelio savininkas (valdytojas)

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

7.

8.
9.

Kriterijus

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

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)
nesutinka su kelių saugumo audito
išvadomis arba jų dalimi, kelio
savininkas (valdytojas) pateikia kelių
saugumo
auditoriui
nesutikimo
argumentus (nesutikimo argumentai
įforminami protokolu arba raštu ir
pridedami prie kelių saugumo audito
išvados) ir jų pagrindu gali neatsižvelgti į
kelių saugumo audito išvadą arba jos dalį
111 straipsnio 8 dalis).
Nereglamentuota. Bus reglamentuota
poįstatyminiuose teisės aktuose.

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

Nereglamentuota.

□ tenkina
□ netenkina

Nereglamentuota.

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

10.

11.

12.

Kriterijus

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

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

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

Nereglamentuota.

□ tenkina
□ netenkina

Nereglamentuota.

□ tenkina
□ netenkina

Transporto
kompetencijų
agentūra
sprendimą dėl kelių saugumo auditoriaus
pažymėjimo, kuris suteikia teisę atlikti
kelių saugumo auditą, išdavimo priima
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
egzamino išlaikymo (112 straipsnio 3
dalis).

□ tenkina
□ netenkina

Transporto

kompetencijų

agentūra
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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)
sprendimą dėl kelių saugumo auditoriaus
pažymėjimo panaikinimo priima ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 112
straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių
paaiškėjimo (112 straipsnio 5 dalis).
Valstybinės
reikšmės
kelių
infrastruktūros
saugumo
valdymo
procedūrų įgyvendinimo terminai bus
nustatyti
Transporto
kompetencijų
agentūros tvirtinamose procedūrose
(10 straipsnio 12 dalies 6 punktas)
Vietinės reikšmės kelių infrastruktūros
saugumo
valdymo
procedūrų
įgyvendinimo terminai galės būti
nustatyti savivaldybės administracijos
direktoriaus nustatytose tvarkose (111
straipsnio 1 dalis)
Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir
šalinimo (10 straipsnio 1 dalies 1
punktas, 111 straipsnio 9 dalis), kelių
saugumo audito atlikimo (10 straipsnio
1 dalies 1 punktas), kelių saugumo
auditorių mokymo ir egzaminavimo (112
straipsnio 3 ir 4, 8 dalys, 9 dalies 4
punktas), poveikio valstybinės reikšmės

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
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Eil.
Nr.

Kriterijus

13.

Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes

14.

Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų
viešinimo tvarką
Teisės akto projektas nustato

15.

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)
kelių saugumui vertinimo (111 straipsnio
2 dalis) terminai bus nustatyti
susisiekimo
ministro
atitinkamose
tvarkose.
Prieš patvirtinant kelio infrastruktūros
projektą, atliekamo naujo kelio ar
svarbaus esamo kelių tinklo pakeitimo
poveikio kelių saugumui vertinimo
terminai bus nustatyti susisiekimo
ministro tvarkoje (111 straipsnio 2 dalis).
Kelių saugumo auditoriui neišklausius
kelių saugumo auditoriaus kompetencijos
tobulinimo kursų ir neišlaikius kelių
saugumo auditoriaus kompetencijos
tobulinimo
egzamino
nustatytu
periodiškumu, kelių saugumo auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdomas.
Pašalinus priežastis, lėmusias kelių
saugumo
auditoriaus
pažymėjimo
galiojimo sustabdymą, kelių saugumo
auditoriaus
pažymėjimo
galiojimo
sustabdymas
panaikinamas
(112
straipsnio 4 dalis)
Nereglamentuota.
Priežiūros

procedūrą

ir

aiškius

jos

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
□ tenkina
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Eil.
Nr.

Kriterijus

kontrolės (priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo kriterijus
(atvejus, dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)
16.

17.

18.

1

Teisės akto projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės1
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

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)
atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį,
fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą
ir panašiai) reglamentuoja Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo
įstatyme įtvirtintos nuostatos susijusios
su ūkio subjekto veiklos priežiūra.
Kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo priemonės
nustatytos kituose teisės aktuose.

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
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

Subjektų, su kuriais susijęs projekto
nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės
rūšis nustatyto kiti teisės aktai.

□ tenkina
□ netenkina

Kelių saugumo auditoriui neišklausius
kelių saugumo auditoriaus kompetencijos
tobulinimo kursų ir neišlaikius kelių
saugumo auditoriaus kompetencijos
tobulinimo
egzamino
nustatytu
periodiškumu, kelių saugumo auditoriaus
pažymėjimo galiojimas sustabdomas.
Pašalinus priežastis, lėmusias kelių
saugumo
auditoriaus
pažymėjimo

□ 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.

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)
galiojimo sustabdymą, kelių saugumo
auditoriaus
pažymėjimo
galiojimo
sustabdymas
panaikinamas
(112
straipsnio 4 dalis).
Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų
agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo šioje dalyje nurodytų
aplinkybių paaiškėjimo panaikina kelių
saugumo
auditoriaus
pažymėjimo
galiojimą, kai kelių saugumo auditorius:
1) miršta;
2) pateikė prašymą panaikinti
kelių saugumo auditoriaus pažymėjimo
galiojimą;
3) neatitinka bent vieno šio
straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo;
4) pažeidžia arba nevykdo bent
vieno šio straipsnio 2 dalyje nustatyto
reikalavimo;
5) atlikdamas kelių saugumo
auditą padarė eismo saugumo srities
teisės aktų pažeidimų, kurie gali kelti

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
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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)
grėsmę eismo saugumui, ir tai kelių
saugumo auditorių veiklos priežiūros
metu užfiksavo viešoji įstaiga Transporto
kompetencijų agentūra;

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

6) per 2 metus nuo kelių
saugumo
auditoriaus
pažymėjimo
galiojimo sustabdymo neįvykdė šio
straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų
dėl
kelių
saugumo
auditoriaus
kompetencijos
tobulinimo.
(112
straipsnio 5 dalis).
Asmuo, kuriam už šio straipsnio 5 dalies
4 arba 5 punkte nurodytus pažeidimus
buvo panaikintas kelių saugumo
auditoriaus pažymėjimo galiojimas, gali
gauti kitą kelių saugumo auditoriaus
pažymėjimą ne anksčiau kaip po vienų
metų nuo viešosios įstaigos Transporto
kompetencijų
agentūros
sprendimo
panaikinti kelių saugumo auditoriaus
pažymėjimo galiojimą (112 straipsnio 6
dalis).
19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra.

□ tenkina
□ netenkina
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Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro
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patarėjas Dmitrijus Bialas

Teisės akto projekto
vertintojas:

Susisiekimo ministerijos Teisės ir personalo
skyriaus patarėjas Liutauras Šlajus
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