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IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

 

Informuojame, kad remiantis Korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės 

atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 

„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Respublikiniame Vaclovo Into 

akmenų muziejuje buvo įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko vyr. specialistė Diana 

Prialgauskienė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje, naudojant teisės aktų ir 

dokumentų analizės, lyginamąjį bei žodinės apklausos metodus. Analizuotas 2019 m. sausio 1 d. - 

2019 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizei buvo naudojamas Valstybės ir savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų kriterijų aprašas ir Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus 2018-2020 m. 

korupcijos prevencijos programa. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo vertinamas pagal Respublikinio 

Vaclovo Into akmenų muziejaus 2018-2020 korupcijos prevencijos programą. 

Per analizuojamą laikotarpį Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje nebuvo 

gauta asmenų skundų dėl priimtų sprendimų teisėtumo ar pagrįstumo, nebuvo nustatytos korupcinio 

pobūdžio veikos ar kitų pažeidimų, už kuriuos nustatyta administracinė, tarnybinė ar kita atsakomybė. 

Todėl galime daryti išvadas, kad nebuvo įvykdytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. 

 Vertinant pagal korupcijos prevencijos programos tikslą, kuris yra išaiškinti ir šalinti 

korupcijos Muziejuje prielaidas, užtikrinti skaidrią ir veiksmingą Muziejaus bei jo darbuotojų veiklą, 

darytina išvada, kad Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje griežtai laikomasi įstatymų, 

užtikrinant skaidrią Muziejaus veiklą. 

 Įvertinus Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus veiklą pagal kriterijų „Atskirų 

darbuotojų funkcijos, uždaviniai, atsakomybės reglamentavimas“, peržiūrėti vidaus teisės aktai, 

reguliuojantys darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę“ Respublikinio 

Vaclovo Into akmenų muziejaus darbuotojai, įgyvendindami suformuluotus uždavinius ir vykdydami 

savo funkcijas, vadovaujasi atitinkamais įstatymais bei vidaus teisės aktais.  
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Išnagrinėjus aplinkos analizės kriterijų Viešieji pirkimai nesivadovauta, nes 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus vertinamuoju laikotarpiu negavo jokių pretenzijų, 

susijusių su pažeidimais dėl viešųjų pirkimų. Vykdant viešuosius pirkimus viskas buvo vykdoma 

skaidriai ir be korupcijos pasireiškimo.  

Kriterijumi Eksponatų įsigijimas – nesivadovauta, kadangi analizuojamu laikotarpiu, 

nebuvo gauta jokios su korupcija susijusios informacijos. 

 Įvertinus kriterijų Personalo įdarbinimas buvo imtasi visų įmanomų korupcijos 

prevencijos formų įdarbinant asmenį mūsų įstaigoje. Nustačius galimą Interesų konfliktą rengiant 

konkursą muziejaus administratoriaus pareigoms užimti buvo kreiptasi į LR Aplinkos Ministeriją. 

Laikydamiesi „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įsistatymo nuostatų: 

Asmeniui dirbančiam valstybės tarnyboje draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant 

sprendimus arba kitaip paveikti spendimus, kurie sukelia interesų konfliktą“ Aplinkos Ministerija 

vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 22 straipsnio 2 dalies 

nuostatomis, rekomendavo Muziejaus direktorei nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar 

priimant sprendimus, susijusius su pažįstamais asmenimis, pretenduojančiais konkurso būdu į 

Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus administratoriaus pareigas.  

 Pagal kriterijų Veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu negauta ir nepastebėta jokių nusižengimų. Darbuotojų priimti 

sprendimai nesukelia įtarimų dėl korupcijos paraiškų, nes yra aiškūs ir suprantami. Darbuotojų 

veiklos teisinis pagrindas yra sukurtas ir tobulinamas taip, kad padėtų maksimaliai išvengti korupcijos 

rizikos veiksnių.  

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus įgyvendindamas 2018 - 2020 m 

korupcijos prevencijos programos priemonių planą, siekia , kad visos lėšos, skiriamos Muziejui, būtų 

naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms kultūros paslaugoms teikti. Taip pat, vykdomas 

informacinio pobūdžio korupcijos prevencijos programos darbuotojams, siekiant supažindinti ir 

atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos.   

Išvados: 

Apibendrinant, nors ir formaliai Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus veikla 

priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau atsižvelgiant 

į analizuotą laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30 korupcijos pasireiškimo tikimybė 

Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje nedidėlė arba jos nėra. Nenustatyta sričių, kuriose 

egzistavo didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Todėl darytina išvada, kad Respublikiniame 

Vaclovo Into akmenų muziejuje, taikomos priemonės korupcijos rizikos veiksniams valdyti yra 

pakankamos.  
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