
 

 

 
 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRE 
 

 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 

1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. Įsakymu Nr. 2-

170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”, Liudviko Rėzos kultūros centre 

atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Korupcijos pasireiškimo vertinimą atliko už 

korupcijos prevenciją atsakinga direktoriaus pavaduotoja Virginija Burbienė. 

 

1. Analizuojamas laikotarpis:  2016 m. gegužės 1 d. iki  2016 m. rugsėjo 30 d. 

2. Vertinta veiklos sritis: Liudviko Rėzos kultūros centro patalpų nuomos paslaugos. 

3. Atlikti vertinimo veiksniai:  

Atliekant įstaigos patalpų nuomos vertinimą, analizuoti teisės aktai reglamentuojantys 

šią veiklą: Neringos savivaldybės 2016 m. balandžio 21 d. sprendimas Nr. T1-80 „Dėl Liudviko 

Rėzos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“, Liudviko Rėzos kultūros 

centro darbuotojų pareigybinės instrukcijos, vidaus darbo tvarkos taisyklės, bendradarbiavimo 

sutartys, kasos aparato ataskaitos. 

4. Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

Rizikos veiksniai nenustatyti. 

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės patikrinimo išvada: 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Liudviko Rėzos kultūros centre patalpų 

nuomos teikiamų paslaugų srityje analizuojamu laikotarpiu nenustatyta. Nebuvo fiksuotų pažeidimų.  

Darbuotojai bei kiti asmenys gali kreiptis ir informuoti įstaigos direktorių apie galimas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, bet tokių pranešimų negavo. Liudviko Rėzos kultūros 

centro darbuotojų funkcijos ir uždaviniai, darbo ir sprendimų tvarka bei atsakomybė yra tinkamai 

reglamentuoti. Darbuotojai su pareigybės aprašymais supažindinami pasirašytinai. Nemokamos 

patalpų nuomos paslaugos buvo suteiktos tik tuo pagrindu, jei su įstaigomis buvo sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys. Visi darbuotojai buvo supažindinti su Neringos savivaldybės sprendimu 

Nr. T1-80 „Dėl Liudviko Rėzos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ ir 

laikėsi nustatytų patalpos nuomos įkainių organizuojant renginius ir koncertus.   

  Liudviko Rėzos kultūros centro veikloje nėra naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija. 

6. Išvados, pasiūlymai: 

Rekomenduočiau  detalizuoti nemokamą patalpų suteikimą renginiams.  

 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją  

direktoriaus pavaduotoja            Virginija Burbienė 

 


