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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, 
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje Neringos muziejai. 

1.2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme 
ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  

1.3. Programa įgyvendinama sėkmingai, jei Programos iškeltiems uždaviniams įgyvendinti aktyviai 
dalyvauja visuomenė, įstaiga organizuoja anketinę lankytojų ir klientų apklausą. 
 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINAI 
 

2.1. Programos tikslai yra šie: 
2.1.1. užtikrinti muziejaus ir jo padalinių veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių 

principų laikymąsi, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai. 
2.1.2. Sukurti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemą, užtikrinančią atvirumą vykdant 

viešuosius pirkimus, administruojant įstaigą ir teikiant paslaugas.  
2.1.3. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, į veiklą įtraukiant visus darbuotojus ir muziejaus lankytojus, 

taip didinant visuomenės pasitikėjimą muziejumi. 
2.2.  Pagrindiniai korupcijos prevencijos programos uždaviniai yra šie: 

2.2.1. nustatyti sritis, kuriose gali pasitaikyti galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai; 
2.2.2. užtikrinti veiksmingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, siekiant, 

kad visos lėšos, skiriamos įstaigai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai muziejinei 
veiklai vykdyti; 

2.2.3. skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą; 
2.2.4. skatinti darbuotojų nepakantumą bent mažiausioms korupcijos apraiškoms; 

 
III. ĮSTAIGOS NERINGOS MUZIEJAI KOVOS SU KORUPCIJA STRATEGIJA IR 

PRINCIPAI 
 

3.1. Vykdyti nuolatinę korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės 
korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą. 

3.2. Taikyti atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą. 
3.3. Teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir 

veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę. 
3.4. Visokeriopai ginti kliento teises ir laisves, įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti 

nekaltumo prezumpcijos. 
3.5. Įstaigos internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie įstaigos veiklą, įstaigos Korupcijos 



prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą̨. 
3.6. Glaudžiai bendradarbiauti su žiniasklaida, kurti kovos su korupcija kultūrą. 

 
IV. ADMINISTRAVIMAS 

 
4.1. Už antikorupcinius veiksmus, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos 

srityje atsako įstaigos Neringos muziejai direktorius. 
4.2. Asmuo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakingas už korupcijos 

prevencijos įgyvendinimą muziejuje. 
4.3. Programoje numatytą priemonių planą kontroliuoja muziejaus direktoriaus įsakymu paskirtas 

asmuo. 
4.4. Programa ir įgyvendinimo priemonės periodiškai peržiūrimos ir, esant reikalui, papildomos. 
4.5. Tvarkoje numatytoms priemonėms įgyvendinti sudaromas vienerių metų priemonių planas, kuris 

nustato korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus ir vykdytojus. 
 

 
V. KORUPCIJOS PRIELAIDOS IR PASEKMĖS 

 
5.1. Įstaigos Neringos muziejai veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

5.1.1. organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus; 
5.1.2. organizuojant kasos darbą ir atliekant grynųjų pinigų kasos operacijas; 
5.1.3. priimant darbuotojus į darbą; 
5.1.4. galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl lėšų ir kito turto panaudojimo; 
5.1.5. naudojant tarnybinį transportą. 

5.2. Galimos korupcijos pasekmės: 
5.2.1. pablogės teikiamų paslaugų kokybė; 
5.2.2. sumažės klientų pasitikėjimas įstaigos teikiamomis paslaugomis; 
5.2.3. pablogės viešojo administravimo kokybė; 
5.2.4. užsimegs korumpuoti santykiai su įmonių, iš kurių muziejus perka prekes ir paslaugas, 

darbuotojais. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
6.1. Ši Tvarka bus skelbiama įstaigos Neringos muziejai internetinėje svetainėje 

(www.neringosmuziejai.lt). 
 


