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IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ĮSTAIGOJE NIDOS KULTŪROS IR 

TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS „AGILA“  

 

Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297) ir LR Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. 

sprendimu Nr. T1 – 46 patvirtintu Neringos savivaldybės kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo 2016-2019 metų priemonių planu, Nidos KTIC „Agila“ atliko korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą viešųjų pirkimų srityje. 

Analizuotas laikotarpis: 2019-01-01–2019-09-01. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis: Nidos KTIC 

„Agila“ veikla, susijusi su viešaisiais pirkimais. 

Vertinimo kriterijai: Atsižvelgiant į Neringos savivaldybės kovos su korupcija 

programos įgyvendinimo 2016–2019 metų priemonių plano 1 uždavinio 10 punktą Užtikrinti, kad 

savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių ir kontroliuojamų įmonių interneto 

tinklapyje būtų skelbiama informacija apie vykdomus ir vykdytus viešuosius pirkimus ir 

privatizavimo konkursų rezultatus. 

Atlikti veiksmai: 

Atliekant Nidos KTIC „Agila“ veiklos, susijusios su viešaisiais pirkimais vertinimą, 

analizuoti administraciniai aktai:  

• LR viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimas; 

• 2003 m. balandžio 18 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“; 

• Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ direktorės 2017 m. liepos 3 d. 

įsakymas Nr. V-33 dėl „Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ mažos vertės  

pirkimų tvarkos aprašo“ patvirtinimo;  

• 2019-01-01–2019-09-01 atlikti mažos vertės pirkimai. 

 

Nagrinėta informacija pateikiama įstaigos svetainėje visitneringa.com skiltyje „viešieji 

pirkimai“ ir jos atitikimas aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatoms. 

 

 

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS „AGILA“  



 

Rezultatai: 

Korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta, įstaigos svetainėje skelbiama metų mažos vertės 

pirkimų suvestinė bei mažos vertės viešųjų pirkimų planas, nuolat atnaujinamas pakeitimais.  

Siūlymai, rekomendacijos: 

• Nuolat sekti Lietuvos Respublikos įstatyminę bazę, ieškoti metodinės informacijos 

korupcijos prevencijos klausimais.  

• Siekiant sėkmingai vykdyti korupcijos prevenciją įstaigoje daugiau dėmesio skirti 

darbuotojų mokymams korupcijos prevencijos klausimais.  

• Pagal galimybę deleguoti už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje atsakingą 

asmenį į korupcijos prevencijos mokymus. 
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