
VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDO PATIKĖJIMO IR NUOMOS TEISE VALDOMŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA 

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas arba Įmonė) patikėjimo ir nuomos teise valdomų automobilių naudojimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ ir Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo 

valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-302 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, 

nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio ministerijos taisyklės).  

 

Teisės akto projekto rengimą koordinavo: Bendrojo skyriaus vadovė Šarūnė Mikalauskaitė. 

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo: (5,6,7 kriterijai, 

sprendimų dėl Taisyklių pažeidimų bei nuobaudų taikymo priėmimas). 

 

Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto 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 pakeitimas, mažinantis 

korupcijos riziką, arba teisės akto 

projekto tiesioginio rengėjo argumentai, 

kodėl neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

pakeitimų arba argumentų, 

kodėl neatsižvelgta į 

pastabą 

1 2 3 4 5 

  
pildo teisės akto projekto vertintojas 

pildo teisės akto projekto tiesioginis 

rengėjas 
pildo teisės akto projekto 

vertintojas 
1. Teisės aktas nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų subjektams, su 

kuriais susijęs teisės akto 

įgyvendinimas 

Nesukuria išskirtinių ar nevienodų sąlygų 

darbuotojams, priklausantiems tai pačiai 

pareigybei ar turintiems vienodą statusą; t. 

y. nustatomi vienodi reikalavimai ir 

apribojimai.  

Taisyklių 12, 13 punktai įpareigoja visus, 

be išimčių, įmonės darbuotojus 

12. Automobiliai turi būti naudojami tik 

Valstybės žemės fondo veiklai 

(gamybiniams tikslams), nustatytai 

 □ tenkina 

□ netenkina 
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Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto 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 pakeitimas, mažinantis 

korupcijos riziką, arba teisės akto 

projekto tiesioginio rengėjo argumentai, 

kodėl neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

pakeitimų arba argumentų, 

kodėl neatsižvelgta į 

pastabą 

1 2 3 4 5 

Valstybės žemės fondo Įstatuose vykdyti ir 

Valstybės žemės fondui pavestoms 

funkcijoms įgyvendinti. 

13. Draudžiama Automobilius naudoti 

poilsio ir šventinėmis dienomis, ne darbo 

metu, išskyrus išimtinius komandiruočių 

atvejus, Valstybės žemės fondo 

komandiruočių tvarkos apraše numatytais 

terminais pagal pavaldumą gavus 

direktoriaus pavaduotojo arba Valstybės 

žemės fondo direktoriaus suderinimą. 

2. Teisės akte nėra spragų ar nuostatų, 

leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą 

Taisyklių nuostatos yra aiškios ir nesudaro 

galimybės dviprasmiškai aiškinti ir taikyti 

teisės aktą. 

 □ tenkina 

□ netenkina 

3. Teisės akte nustatyta, kad 

sprendimą dėl teisių suteikimo, 

apribojimų nustatymo, sankcijų 

taikymo ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto 

Už automobilių naudojimą pagal paskirtį 

atsako skyrių, kuriems priskirti 

automobiliai, vadovai (24 punktas). 

Kontroles funkcijas atlieka Finansų ir 

apskaitos bei Bendrųjų reikalų skyriai. 

kurie apie nustatytus pažeidimus 

informuoja įmonės vadovą.  

 □ tenkina 

□ netenkina 

4. Teisės akte  nustatyti subjekto 

įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto 

atliekamas funkcijas (pareigas) 

Taip. Finansų ir apskaitos skyrius 

atsakingas už degalų apskaitos kontrolę, 

Bendrųjų reikalų skyrius ir skyrių vadovai 

už automobilių naudojimą pagal paskirtį. 

 □ tenkina 

□ netenkina 
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Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto 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 pakeitimas, mažinantis 

korupcijos riziką, arba teisės akto 

projekto tiesioginio rengėjo argumentai, 

kodėl neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

pakeitimų arba argumentų, 

kodėl neatsižvelgta į 

pastabą 

1 2 3 4 5 

5. Teisės akte nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo kriterijų 

(atvejų) sąrašas 

Taisyklėse atskirai nenumatyti atvejai, 

kurie taikomi kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka (53 punktas). 

 □ tenkina 

□ netenkina 

6. Teisės akto nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos, nustatyta 

išsami jų taikymo tvarka  

53. Darbuotojai, pažeidę Taisyklių 

reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Administracinių procedūrų taikymo tvarka 

nenustatyta, nes jos taikomos kaip 

numatyta Civilinis kodekse ir kituose 

teisės aktuose.  

 □ tenkina 

□ netenkina 

7. Teisės akte nustatytas baigtinis 

sąrašas motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma 

53. Darbuotojai, pažeidę Taisyklių 

reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

Teisės akte nėra numatyti atvejai, kada 

procedūra netaikoma, nes nėra numatyta 

išimčių, kurios leistų nevykdyti šių 

taisyklių reikalavimų. 

 □ tenkina 

□ netenkina 

8. Teisės aktas nustato administracinių 

procedūrų viešinimo tvarką 

Taisyklės nenumato administracinių 

procedūrų viešinimo tvarkos, nebent, 

vadovaujantis Taisyklių 53 punktu, tai 

numatyta kitų teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka.  

 

 □ tenkina 

□ netenkina 

9. Teisės akte nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

Projekte numatytos kontrolės (priežiūros) 

skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo 

priemonės, vadovaujantis taisyklių 53 

punktu, nustatomos kitais teisės aktais. 

 

 □ tenkina 

□ netenkina 
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Eil. 

Nr. 
Kriterijus 

Pagrindimas (nurodomos konkrečios 

teisės akto 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 pakeitimas, mažinantis 

korupcijos riziką, arba teisės akto 

projekto tiesioginio rengėjo argumentai, 

kodėl neatsižvelgta į pastabą 

Išvada dėl teisės akto 

pakeitimų arba argumentų, 

kodėl neatsižvelgta į 

pastabą 

1 2 3 4 5 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės1 

10. Teisės akte nustatyta subjektų, su 

kuriais susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis (tarnybinė, 

administracinė, baudžiamoji ir 

panašiai) 

Taisyklėse nedetalizuota darbuotojų 

tarnybinė ir materialinė atsakomybė, 

nebent, vadovaujantis Taisyklių 53 

punktu, tai numatyta kitų teisės aktų 

nustatytais atvejais ir tvarka.  

 

 □ tenkina 

□ netenkina 

11. Teisės akte numatytas baigtinis 

sąrašas kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda (sankcija) už 

teisės akto projekte nustatytų 

nurodymų nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra 

Nesilaikantiems taisyklių nuostatų,  

vadovaujantis Taisyklių 53 punktu visada 

skiriama nuobauda,  kurios procedūra 

nustatyta kituose teisės aktuose.  

 □ tenkina 

□ netenkina 

12. Kiti svarbūs kriterijai Nėra   □ tenkina 

□ netenkina 

 

 

Teisės akto projekto 

rengimą koordinavo: 

Bendrojo skyriaus vadovė Šarūnė 

Mikalauskaitė 

 
Teisės akto vertintojas: 

Patarėja Rita Latvytė 

 (pareigos)                         (vardas ir pavardė)  (pareigos)                                      (vardas ir pavardė) 

    

 (parašas)                                      (data)   (parašas)                                                     (data) 

 

                                                 
1Pavyzdžiui, 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. 


