
 

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus  

KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2016-2017 M. LAIKOTARPIU REZULTATŲ LENTELĖ 

 

1 
 

Vertinimo 

kriterijai: 

Identifikuota probleminė sritis/veikla Problemos ir jos 

atsiradimo 

priežasties 

identifikavimas 

Galimi 

korupcijos 

apraiškos 

būdai 

Teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

Asmenų/institucijų 

skundai/pretenzijos, 

susiję su problema 

1. Padaryta 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstama 

veika 

Veiklos sričių, kuriose buvo nustatytos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos 

ar kiti tapataus pobūdžio, tik mažiau 

pavojingi teisės pažeidimai,  ataskaitiniu 

laikotarpiu nebuvo nustatyta. – Muziejaus 

veikla šio kriterijaus neatitinka, 

korupcijos tikimybė neegzistuoja. 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su  

korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veikla ar kitais tapataus pobūdžio, 

tik mažiau pavojingais teisės 

pažeidimais interneto svetainėje, 

elektroniniu paštu, raštu, telefonu, 

taip pat ir anonimiškai nebuvo 

gauta. 

2. Pagrindinės 

funkcijos yra 

kontrolės ar 

priežiūros 

vykdymas 

Muziejui bei atskiriems jos darbuotojams 

nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, 

skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs 

fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi 

įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų 

atitinkamoje valdymo srityje, taip pat 

nesuteikti įgaliojimai vykdyti kontrolės 

funkcijas, nesusijusias su Įstaigos vidaus 

administravimu. -  Muziejaus veikla šio 

kriterijaus neatitinka, korupcijos 

tikimybė neegzistuoja. 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su  

kontrolės ar priežiūros funkcijų 

vykdymu, interneto svetainėje, 

elektroniniu paštu, raštu, telefonu, 

taip pat ir anonimiškai nebuvo 

gauta. 

3. Veikla/sritis, 

kurioje atskirų 

valstybės 

tarnautojų 

funkcijos, 

uždaviniai, 

Darbuotojų uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė yra 

išsamiai reglamentuoti visose veiklose / 

srityse (Lietuvos Respublikos (toliau - LR) 

muziejų įstatymas, LR biudžetinių įstaigų 

įstatymas, LR kultūros ministro įsakymai, 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių  

ataskaitiniu 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su 

darbuotojų uždaviniais, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybe, interneto svetainėje, 
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darbo ir 

sprendimų 

priėmimo 

tvarka bei 

atsakomybė 

nėra išsamiai 

reglamentuoti. 

pareigybių aprašymai, struktūrinių 

padalinių nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, 

etikos kodeksas, Muziejaus direktoriaus 

įsakymai ir kt.), reglamentavimas nuolat 

peržiūrimas ir tobulinamas. -  Muziejaus 

veikla šio kriterijaus neatitinka, 

korupcijos tikimybė neegzistuoja. 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

elektroniniu paštu, raštu, telefonu, 

taip pat ir anonimiškai nebuvo 

gauta. 

4. Veikla yra 

susijusi su 

leidimų, 

nuolaidų, 

lengvatų ir 

kitokių 

papildomų 

teisių 

suteikimu ar 

apribojimu.  

Muziejui ar jo darbuotojams nėra suteikti 

įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, 

suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias 

papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti 

arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar 

kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose 

nustatytas kitas teisinio poveikio 

priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės 

pažeidimus ir priimti sprendimus dėl 

teisinės atsakomybės priemonių taikymo. -  

Muziejaus veikla šio kriterijaus 

neatitinka, korupcijos tikimybė 

neegzistuoja. 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

 

 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su  

leidimų, nuolaidų, lengvatų ir 

kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu,  

interneto svetainėje, elektroniniu 

paštu, raštu, telefonu, taip pat ir 

anonimiškai nebuvo gauta. 

 

5. Daugiausia 

priima 

sprendimus, 

kuriems 

nereikia kitos 

valstybės ar 

savivaldybės 

ar 

savivaldybės 

įstaigos 

patvirtinimo.  

Muziejui bei jo darbuotojams nėra suteikti 

įgaliojimai savarankiškai priimti svarbius 

sprendimus, susijusius su valstybės ar 

savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir 

disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, taip 

pat sprendimus administracinio 

reglamentavimo, administracinių paslaugų 

teikimo, viešųjų paslaugų teikimo 

administravimo srityje. Kai šie sprendimai 

susiję su kelių rūšių visuomeninių santykių 

reguliavimu ir (ar) kitų įstaigų valdymo 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su  

sprendimais, kuriems nereikia 

kitos valstybės ar savivaldybės ar 

savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo,  interneto svetainėje, 

elektroniniu paštu, raštu, telefonu, 

taip pat ir anonimiškai nebuvo 

gauta. 
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sritimi ar kompetencija, teisės aktai nustato 

prievolę derinti juos su kitomis valstybės ar 

savivaldybės įstaigomis ir (ar) reikia kitos 

valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo (Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministerijos, Viešųjų pirkimų 

tarnybos ir pan.) -  Muziejaus veikla šio 

kriterijaus neatitinka, korupcijos 

tikimybė neegzistuoja. 

6. Naudojama 

valstybės ar 

tarnybos 

paslaptį 

sudaranti 

informacija. 

Muziejaus bei jo darbuotojų veikla nėra 

susijusi su informacijos įslaptinimu ar 

išslaptinimu, įslaptintos informacijos 

naudojimu ar jos apsauga ir (ar) atskiri 

Muziejaus darbuotojai nėra įslaptintos 

informacijos rengėjai arba gavėjai -  

Muziejaus veikla šio kriterijaus 

neatitinka, korupcijos tikimybė 

neegzistuoja. 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su 

valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija,  interneto 

svetainėje, elektroniniu paštu, 

raštu, telefonu, taip pat ir 

anonimiškai nebuvo gauta. 

7. Anksčiau 

atlikus 

korupcijos 

rizikos analizę, 

buvo nustatyta 

veiklos 

trūkumų. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų 

nustatyta tvarka ataskaitiniu laikotarpiu ar 

anksčiau nėra atlikusi korupcijos rizikos 

analizės Muziejuje - Muziejaus veikla šio 

kriterijaus neatitinka, korupcijos 

tikimybė neegzistuoja. 

Šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo 

priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota. 

Galimų šio 

pobūdžio 

korupcijos 

apraiškos 

būdų  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

nenustatyta. 

Kadangi šio pobūdžio 

problemų bei jų 

atsiradimo priežasčių  

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

neidentifikuota,  

teisinis probleminės 

srities/veiklos 

reglamentavimas 

nenurodytinas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 

asmenų/institucijų 

skundų/pretenzijų, susijusių su 

anksčiau atlikta korupcijos rizikos 

analize ar jos metu nustatytais 

veiklos trūkumais,  interneto 

svetainėje, elektroniniu paštu, 

raštu, telefonu, taip pat ir 

anonimiškai nebuvo gauta. 


