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LIETUVOS SPORTO MUZIEJAUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 m.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sporto muziejus (toliau – Muziejus), įgyvendindamas korupcijos prevencijos
programą vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2022 m.
gegužės 28 d. Nr. IX-904), Lietuvos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII1537, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų
korupcijos prevencijos įstatymo tvarkos aprašu (2019 m. vasario 4 d. Nr. IV-120).
Muziejaus 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta
užtikrinti korupcijos prevenciją , siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes,
šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti įstaigoje.
2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:
2.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių muziejuje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų
įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant
naudos sau ar kitiems ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;
2.2.korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant
tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
2.3.korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo
sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas

oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto
pasisavinimas ar iššvaistymas, įstaigos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties
atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo
funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstomos veikos, kai tokių veikų padarymu
siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo ar nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar
papirkimą;
2.4.kitos programoje vartojamos sąvokos – suprantamos yra taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę,
veiksmingesnę ir viešesnę muziejaus veiklą.
4. Programos pagrindinės kryptys:
4.1.korupcijos prevencija;
4.2.antikorupcinis švietimas ir informavimas.
5. Programa parengta trijų metų laikotarpiui.
6. Programa įgyvendinama pagal Korupcijos prevencijos programos priemonių planą (toliau –
Priemonių planas), priedas Nr. 1.
7. Korupcijos prevenciją vykdo, Programos ir Priemonių plano įgyvendinimą koordinuoja ir
kontroliuoja direktorės įsakymu paskirtas darbuotojas.

II.APLINKOS ANALIZĖ

8. Muziejaus veiklos sritys, kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:
8.1.Darbuotojų įdarbinimas;
8.2.Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
8.3.Eksponatų įsigijimas.
9. Turint omenyje Muziejaus veiklos sritį, nustatytinos šios bendrosios korupcijos pasireiškimo
prielaidos:
9.1.Teisinės prielaidos – apima teisės aktų nenuoseklumą, kylančias kolizijas bei dažną
teisės aktų keitimą;
9.2.Žmogiškosios prielaidos – darbuotojų sąmoningumo ir atsparumo korupcijai stoka.

10. Muziejus privalo ir toliau vykdyti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir jos
kontrolės sistemą, numatytą Programoje. Priemonių, būtinų užtikrinti korupcijos prevenciją,
visuma detalizuota Lietuvos sporto muziejaus 2022-2024 metų prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių plane.

III. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI

11. Programos tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Muziejuje įgyvendinant
korupcijos prevencijos priemones taip, kad korupcija būtų eliminuota ir neturėtų įtakos
muziejaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymui, veiklos organizavimui bei muziejaus
reputacijai visuomenėje.
12. Programos uždaviniai:
12.1. Nustatyti veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė. Supažindinti muziejaus darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti
nepakantumą korupcijos apraiškoms;
12.2. Tobulinti viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinti jų
skaidrumą ir efektyvumą;
12.3. Skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms ir didinti antikorupcinio
švietimo sklaidą pasitelkiant informavimo ir kitas priemones;
12.4. Ugdyti antikorupcinę kultūrą Muziejuje, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą,
viešumą ir atskaitingumą visuomenei;
12.5. Organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą;
12.6. Viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos priemones ir nustatytus
korupcijos atvejus.

IV. PROGRAMOS VYKDYMO STEBĖJIMAS, VERTINIMASIR KONTROLĖ
13. Programos stebėjimą pagal kompetencijas nuolat vykdo programos priemonių plane
nurodyti priemonių vykdytojai ir, nustatę korupcijos atvejį, nedelsiant raštu tarnybiniu
pranešimu informuoja Muziejaus direktorę.

14. Už konkrečios programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Priemonių
plane nurodyti vykdytojai.
15. Kiekviena konkreti priemonių plano priemonė vertinama pagal priemonių plane numatytus
kriterijus.
16. Programos vykdymą kontroliuoja Muziejaus direktorė.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

17. Programai įgyvendinti sudaromas Lietuvos sporto muziejaus kovos su korupcija 2022-2024
m. programos įgyvendinimo planas, kurio priemonių vykdymo laikotarpis sutampa su
programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
18. Už antikorupcinius veiksmus ir metodinės pagalbos Priemonių plano vykdytojams teikimą
korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Muziejaus direktorė.
19. Siekiant ugdyti Muziejaus antikorupcinę kultūrą ir užtikrinti efektyvią programos bei
Priemonių vykdymą, darbuotojų susirinkime Muziejaus direktorė informuoja darbuotojus
apie praėjusių metų Programos ir Programos priemonių vykdymo rezultatus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Programa įgyvendinama iš muziejaus atitinkamiems metams skirtų asignavimų.
21. Programa bei planas turi būti keičiami/papildomi ir/ar atnaujinami atsižvelgiant į
visuomenės, Muziejaus darbuotojų Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos , Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų institucijų pasiūlymus, pastabas,
atsižvelgiant į Programoje numatytus Programos ir plano sudarymo terminus.
22. Programa skelbiama Muziejaus interneto svetainėje.

