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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 2002 m. spalio 

8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės 
atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Neringos savivaldybės Kovos su korupcija 2020-2022 metų 
programos įgyvendinimo priemonių planu, siekiant nustatyti Neringos muziejų  (toliau – 
Muziejaus), kurio steigėja yra Neringos savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja 
įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys 
sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas. 

 
Neringos muziejai veikla gaunamos paramos srityje formaliai atitinka vieną iš 

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, t. y. 
„Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės 
įstaigos patvirtinimo“, išskyrus ES teikiamos paramos projektų srityse (yra prižiūrimos LRVRM, 
jos priskirtų administravimo institucijų, kontrolė atliekama papildomai nepriklausomų auditorių 
tikrinimo priemonėmis), todėl laikytina, kad paminėtos įstaigos veiklos sritys, išskyrus griežtai 
kontroliuojamą ES teikiamų paramų sritį, priskirtinos prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė. Dėl šios priežasties, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 
reikia įvertinti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius Neringos muziejai paramos gavimo srityje. 

 
Įstaiga Neringos muziejai turi paramos gavėjo statusą. Nemenką lėšų dalį Muziejus 

pritraukia bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio fondais, o pačius projektus įgyvendina 
pasirašydamas sutartis su įvairiais paslaugų teikėjais, tame tarpe ir su privačiomis įmonėmis. Taigi, 
atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo veiklos sritis – darbo tvarka su 
viešaisiais ir privačiais paramos teikėjais. Šioje muziejaus veiklos srityje korupcija gali pasireikšti 
keliose srityse ir lygmenyse: 

1. kai pasirašomos dvišalės sutartys, suteikiant vienam ar kitam paslaugų teikėjui išskirtines 
sąlygas (pvz. privatūs interesai su privačiomis įmonėmis); 

2. kai viešinama informacija apie paramos teikėją oficialioje Muziejaus internetinėje 
svetainėje;  

3. kai parama yra apskaitoma Muziejaus buhalteriniuose dokumentuose; 
4. kai muziejus priima įsipareigojimus paramos teikėjams. 

 
Analizuota veikla – darbo tvarka su viešaisiais (Lietuvos kultūros taryba – toliau LKT) ir 
privačiais paramos teikėjais. 
Analizuojamas laikotarpis – 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. rugsėjo 1 d.  



Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, 
kurio pagalba nustatyta, kad šios Muziejaus veiklos sritys (darbo tvarka su viešaisiais ir privačiais 
paramos teikėjais) priskirtinos prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje 
įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti šie įstaigos dokumentai: 

 
1. Muziejaus teiktos projektinės paraiškos (LKT)  
2. Paramos sutarys su viešaisiais (LKT) ir privačiais paramos teikėjais.  
3. Gautos paramos lėšų panaudojimo apskaitos ataskaitos; 
4. Atsakingų darbuotojų susirašinėjimai su paramos teikėjų atstovais; 
5. Paramos teikėjų viešinimo informaciją muziejaus oficialioje svetainėje 

www.neringosmuziejai.lt  
 
Naudoti dokumentų rinkimo ir vertinimo metodai: 

1. LR galiojantys teisės aktai. 
2. Viešųjų pirkimų įstatymas. 
3. Vidaus dokumentų analizė. 

 
Įvertinti: 
 
Ar su paramos teikėjais buvo tinkamai sudarytos paramos sutartys? Ar gaunama parama įstaigoje 
apskaitoma atskiroje buhalterinėje sąskaitoje? Ar gaunama parama įstaigos buhalterinėje apskaitoje 
tvarkoma pagal paramos teikėjus? Kaip ši parama buvo panaudota? Ar įstaiga neatlygintinai gavo 
pinigines lėšas, ar ir kokį kitą turtą? Ar gaunama parama buvo paviešinta muziejaus oficialiame 
tinklapyje.  
 
Atlikti veiksmai  
 

Atliekant kovos su korupcija pasireiškimo tikimybės nustatymą, buvo susipažinta su 
atnaujinta teisine baze, reglamentuojančia biudžetinių įstaigų sutarčių sudarymo tvarką, kitais 
galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos vidaus dokumentais. Taip pat  buvo 
laikytasi prielaidos, kad visi pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o nustatymo metu 
naudoti įstaigos pateikti dokumentai yra originalūs, galiojantys. Tyrimo metu vertintos vidaus 
kontrolės įgyvendinimo priemonės, tikrinami dokumentai, patvirtinantys faktinį vidaus kontrolės 
procedūrų vykdymą. 

 
Rezultatai 
Per analizuojamą laikotarpį Muziejaus veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo 
Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat 
nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinį (drausminė) ar 
kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.  
 



 
Siūlymai, rekomendacijos 
 

1. Nuolat sekti Lietuvos Respublikos įstatyminę bazę, ieškoti metodinės informacijos 
korupcijos prevencijos klausimais. 

2. Siekiant sėkmingai vykdyti korupcijos prevenciją įstaigoje Neringos muziejai daugiau 
dėmesio skirti darbuotojų mokymams korupcijos prevencijos klausimais. 

3. Pagal galimybę deleguoti už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje Neringos muziejai 
atsakingą asmenį į korupcijos prevencijos mokymus.  
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