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Eil. 
Nr. 

 

 
Įgyvendinimo uždaviniai 

 

 
Priemonės 

 

 
Veiksmai, reikalingi 

uždaviniui įgyvendinti 
 

 
Įvykdymo 

laikas 
 

 
Atsakingas 

 

1. Tęsti darbuotojų supažindinimą su kovos su 
korupcija programa, Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės 
aktais, aktualiais straipsniais kovos su 
korupcija tema. 
 

LR Seimo nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos 
nacionalinės kovos su 
korupcija  programos 
patvirtinimo” pakeitimo (2011-
06-16 Nr. XI-1457;  “ LR 
Korupcijos prevencijos 
įstatymas” (2002-05-28 Nr.IX-
904 ) ir jo pakeitimai bei kiti 
galiojantys teisės aktai,  
Neringos savivaldybės kovos 
su korupcija 2016-2019 m. 
programa 2016 m. vasario 18 
d. sprendimas Nr. T1-46 
 

 2016 m. Direktorė 
V. T. Jonušienė 

2.. Finansavimo ir lėšų panaudojimo skaidrumo ir 
kontrolės užtikrinimas 

Muziejaus sąmatos, joje 
numatytų lėšų paskirstymo 

tvarka 

Lėšų paskirstymą aptarti su 
muziejaus darbuotojais 

1 kartą per 
metus 

Direktorė V. T. 
Jonušienė,  
muziejaus 
darbuotojai 



3. Užtikrinti skaidrią darbuotojų priėmimo į 
darbą tvarką 

Įstatymų numatyta tvarka  2016 m. Direktorės 
pavaduotoja I. Žigeu 

4. Nuosekliai įgyvendinti įstatymo viršenybės 
principą 

 Kaupti informaciją apie 
teisės aktų 

įgyvendinimą, jų 
galiojimą 

2016 m. Muziejininkė-
programų koordinatė  

L. Motuzienė 

5. Užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ir 
paslaugų pirkimą, viešųjų pirkimų įstatymo 

įgyvendinimą 

LR viešųjų pirkimų įstatymas, 
kiti galiojantys teisės aktai  

Įstatymų nustatyta tvarka 
viešinti muziejaus 

interneto svetainėje 
www.neringosmuziejai.lt 

 

2016 m. Direktorė  V. T. 
Jonušienė,  

viešųjų pirkimų 
organizatorė L. 

Motuzienė 
6.  Užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių priėmimą 

pagal konsignacijos sutartis 
Įstatymų numatyta tvarka Pastovi kontrolė 2016 m.  Direktorės 

pavaduotoja I. 
Žigeu, 

muziejų specialistė-
gidė J. Ruzveltienė 

  7. Užtikrinti pastovią kuro degalų kontrolę „Rašytojo Thomo Manno 
memorialinio muziejaus 
tarnybinio lengvojo 
automobilio naudojimo ir 
degalų sunaudojimo  apskaitos 
tvarkos aprašas 

Pastovi kontrolė 2016 m. Muziejaus 
prižiūrėtoja- 
kasininkė D. 
Kaškevičienė 

8. Užtikrinti materialinių vertybių ir 
dokumentinės apskaitos kontrolę 

 Pastovi kontrolė 2016 m. Atsakingas asmuo 
Muziejų vyr. 

buhalterė,  
Vyr. fondų saugotoja 

G. Grigaitienė 
9.  Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms Dalyvauti antikorupcinio 

švietimo mokymuose švietimo 
ir kultūros įstaigų 

darbuotojams, dalyvauti 
tarptautinės antikorupcinės 

dienos paminėjime 
 

 2016 m. III 
ketvirtis 

Muziejininkė-
programų koordinatė  

L. Motuzienė 



10.  Skelbti „Neringos muziejai“  interneto 
svetainės skyrelyje „Korupcijos 

prevencija“  muziejaus korupcijos prevencijos 
programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 
bei visą informaciją apie antikorupcinę veiklą, 

vykdomą muziejuje 
Neringos savivaldybės kovos su korupcija 

2016-2019 metų  programa (www.neringa.lt) 

   Direktorė  V. T. 
Jonušienė,  
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