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Bitėnai
Rambyno regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ nustatė veiklos sritis,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir atliko korupcijos pasireiškimo
tikimybės įvertinimą (toliau – Vertinimas).
Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų teisinio reglamentavimo, procedūrų įvertinimo
nustatymą ir vertinimą atliko Direkcijos vadovas. Analizuotas 2020 m. liepos 1 d. – 2021 m. gegužės
31 d. laikotarpis.
Direkcijos pagrindinės veiklos sritys apibrėžiamos LR Saugomų teritorijų įstatyme, Rambyno
regioninio parko apsaugos reglamente, Rambyno regioninio parko direkcijos nuostatuose, toliau –
Direkcijos nuostatai.
Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą valstybės ar savivaldybės įstaigos
veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu
įstaigos veiklos sritis atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:
1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuota;
4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Įvertinus mokamų paslaugų, teikiamų Direkcijoje, atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnyje įtvirtintiems kriterijams, nustatyta:
1. Pagal kriterijų - padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
Pagal vertinimo metu surinktą informaciją nenustatyta, kad mokamų paslaugų, teikiamų
Direkcijoje vertintu laikotarpiu nusikalstamos veikos faktų nenustatyta.

2. Pagal kriterijų – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
Direkcijos pagrindinės funkcijos nėra kontrolės ir priežiūros vykdymas, kaip tai suprantama
Korupcijos prevencijos įstatyme. Mokamos paslaugos, teikiamos Direkcijoje, yra viena iš funkcijų,
bet tai nėra Direkcijos pagrindinės funkcijos.
3. Pagal kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos, uždaviniai,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
Direkcijos veikla yra išsamiai reglamentuota Direkcijos nuostatuose, valstybės tarnautojų ir
kitų darbuotojų pareigybių aprašymuose bei vidaus teisės aktuose, kuriuose detaliai nustatytos atskirų
rūšių veiklos procedūros. Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė konkrečiose srityse yra
reglamentuota priimtuose būtinuose teisės aktuose. Vidaus teisės aktų atitiktis įstatymams, jų taikymo
praktika periodiškai vertinama, peržiūrima, apibendrinama, prireikus tikslinama.
Direkcijos darbuotojai dirbantys mokamų paslaugų teikimo srityje vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 341 „Dėl bilietų naudojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr.
D1-374 „Dėl valstybinio parko lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Direktoriaus 2021-06-01 įsakymas Nr. V1-11 „ Dėl Rambyno regioninio
parko direkcijos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų tvirtinimo.“
Už platinamus lankytojų bilietus surinktos lėšos apskaitomos, o už saugomų teritorijų lankytojų bilietus pervedamos vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Valstybinio parko lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo 15 p., informacija apie
parduotų Lankytojų bilietų skaičių, lėšų, gautų už parduotus bilietus, panaudojimą per 2020 m.
paskelbta Direkcijos internetiniame puslapyje. Darytina išvada, kad Direkcijos darbuotojų, dirbančių
mokamų paslaugų teikimo srityje, funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė pakankamai išsamiai reglamentuoti.
4. Pagal kriterijų - daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Mokamų paslaugų, teikiamų Direkcijoje, įkainių intervalus, kokio dydžio antkainį nuo
gaminio savikainos Direkcija gali taikyti nustato Steigėjas (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos) direktoriaus įsakymu. Konkrečius mokamų paslaugų įkainius
konkrečioms tikslinėms grupėms tvirtina Direkcijos vadovas įsakymu, su kuriuo pasirašytinai
supažindinami darbuotojai, teikiantys šias paslaugas, jų tiesioginiai vadovai bei kiti atsakingi
darbuotojai. Patvirtinti mokamų paslaugų įkainiai viešai skelbiami Direkcijos interneto svetainėje.
Analizuotu laikotarpiu buvo taikomi Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų įkainiai,
patvirtinti įstaigos vadovo 2020 m. liepos 03 įsakymu Nr. V1-18 ir 2021-06-01 įsakymu Nr. V1-11.
Direkcijos teikiamų mokamų paslaugų nustatyti įkainiai pagal Valstybės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų (Direkcijų) teikiamų
mokamų paslaugų įkainių intervalus, patvirtintus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
Aplinkos ministerijos) direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-59 (aktualios redakcijos
2019 m. gegužės 24 d. įsakymu. Nr. V-71 ir 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-87).
Suvenyrų su ST simbolika ir informacinių leidinių platinimo paslaugos antkainiai
neviršijo 200 procentų gaminio savikainos. Direkcija suvenyrų su Direkcijos simbolika ir
informacinių leidinių antkainiai neviršija 50 procentų gaminio savikainos.
Už suteiktas mokamas paslaugas mokyklinio amžiaus taikomos nuolaidos, kurios yra
leidžiamos ir Steigėjo priimtuose teisės aktuose.
Direkcijos lankytojų centro vidaus ekspozicijos lankymas yra nemokamas (kaip ir nustatyta
Steigėjo teisės akte).
Direkcijos mokamų teikiamų paslaugų įkainiai viešai paskelbti įstaigos internetinėje svetainėje.

Atrankos būdu patikrinus darbuotojų, kurie teikia mokamas paslaugas Direkcijoje, veiklą
darytina išvada, kad Direkcijos darbuotojai teikia paslaugas tik pagal Direkcijos vadovo įsakymu
paslaugų teikimo taisykles ir vadovaujantis Direkcijos vadovo įsakymu patvirtintais mokamų
paslaugų įkainius. Suteikus paslaugas išrašomi paslaugų gavėjams atsiskaitymo dokumentai. Gautos
lėšos už suteiktas mokamas paslaugos apskaitomos, pervedamos į nurodytą Iždo sąskaitą.
Teikiant paslaugas vadovaujamasi Rekomendacijomis, patvirtintomis Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos) direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-247
„Dėl rekomendacijų dėl lankytojų centro darbo su lankytojais, vietos bendruomenės efektyvumo ir
teikiamų paslaugų įvairovės didinimo patvirtinimo“.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Direkcijoje teikiamų mokamų paslaugų
organizavimo ir vykdymo procesas Direkcijoje yra tinkamai subalansuotas. Nors formaliai mokamų
paslaugų, teikiamų Direkcijoje, priskirtinas prie sričių, kurioje didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, tačiau, atsižvelgiant į griežtą reglamentavimą, galima daryti išvadą, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra minimali.
5. Pagal kriterijų – naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Per analizuojamąjį laikotarpį Direkcijoje neturėjo sričių, kurios susijusios su įslaptintos
informacijos gavimu ir naudojimu.
6. Pagal kriterijų – anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos
trūkumų. Šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės
Direkcijoje neatliko.
Išvada
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė
mokamų paslaugų teikiamų Direkcijoje srityje analizuotu laikotarpiu (nuo 2020 m. liepos 1 d. iki
2021 m. gegužės 31 d.) vertintina kaip minimali.
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