Lietuvos sporto muziejaus
Korupcijos prevencijos 2022-2024 m.
Programos priedas Nr.1

LIETUVOS SPORTO MUZIEJAUS KORUPCIJS PREVENCIJOS 2022-2024 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS
Eil. Priemonės korupcijos pasireiškimo veiksniams
Nr. šalinti/mažinti
1.
Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą
2.

Parengti ir patvirtinti muziejaus korupcijos
prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2022-2024
m. priemonių planą.

3.

Muziejaus interneto svetainėje sukurtame skyriuje
„Korupcijos prevencija“ skelbti muziejaus Korupcijos
prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2022-2024
m. priemonių planą bei asmens, atsakingo už
korupcijos prevenciją, kontrolę, kontaktus
Piliečiams sudaryti galimybę pranešti apie galimus
korupcijos pasireiškimo atvejus muziejuje
Informacijos apie įstaigoje nustatytus korupcijos
atvejus bei atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo
pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų įstatymo nuostatas, skelbimas įstaigos
interneto svetainėje
Muziejaus vadovo informavimas, gavus pranešimą
apie galimą korupcinio pobūdžio veiklą muziejuje

4.
5.

6.

Vykdytojai
Direktorė

Įvykdymo
terminas
Iki 2022 m.
liepos mėn.

Direktorė, asmuo,
atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą
Direktorė
Atsakingas asmuo

Iki 2022 m.
liepos mėn.

Direktorė
Atsakingas asmuo
Direktorė

2022-2024 m.

Atsakingas asmuo

Gavus
pranešimą
nedelsiant

Iki 2022 m.
liepos mėn.

Per 10 dienų
nuo
informacijos
gavimo

Vertinimo kriterijai
Paskirtas atsakingas už
korupcijos prevencijos ir
kontrolės vykdymą
Parengtas korupcijos
prevencijos programos
įgyvendinimo 2022-2024
m. priemonių planas
Korupcijos prevencijos
2022-2024 m. programos
ir jos įgyvendinimo plano
paskelbimas muziejaus
interneto svetainėje
Informacijos pranešimų
skaičius
Paskelbtų informacijos
pranešimų skaičius

Pateiktų pranešimų
vadovui skaičius

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Muziejaus interneto svetainėje skelbti informaciją apie
laisvas darbo vietas
Užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ir paslaugų
pirkimą, viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimą,
vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais
galiojančiais teisės aktais
Muziejaus internetinėje svetainėje skelbti muziejaus
biudžeto suvestines, finansinės būklės ataskaitas,
finansinių ataskaitų aiškinamuosius raštus

Atsakingas asmuo

Esant poreikiui

Skelbimų skaičius

Atsakingas asmuo

2022-2024 m.

Skelbimų skaičius

Direktorė

2022-2024 m.

Skelbti informaciją apie teikiamas nemokamas ir
mokamas paslaugas
Esant būtinybei, papildyti muziejaus korupcijos
prevencijos programą
Dalyvauti rengiamuose mokymuose korupcijos
prevencijos klausimais

Atsakingas asmuo

2022-2024 m.

Paskelbtos finansinės
ataskaitos, biudžeto
suvestinės. Užtikrinamas
viešumas
Skelbimų skaičius

Direktorė

2022-2024 m.

Direktorė
Atsakingas asmuo

2022-2024 m.

Veiksminga korupcijos
prevencijos programa
Įvairių institucijų
organizuojamuose
mokymuose

