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VILNIAUS MEMORIALINIV MUZIEJU DIREKCIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA
I. PASKIRTIS
Sis dokumentas nustato pagrindinius apgaules ir korupcijos prevencijos principus. tikslus

uZdavinius rykdomoje Vilniaus memodaliniq muziejq direkcijos (toliau
apgaules, korupcijos prevencijos priemones bei jq teisinius pagrindus.

- VMMD)

ir

veikloje,

rr. PAGRINDTNES S.4VOKOS
Korupcijos prevencija -korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant bei
igyvendinant atitinkam4 priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobudZio nusikalstomq veikq.
Korupcija - tai tiesioginis ar netiesioginis ky5io arba kito nepagrfsto atlygio at paiad.o del tokio
atlygio pm5ymas, si[l].rnas, davimas ar priemimas, kuris i5keipia asmens, gaunandio ky5i,
nepagrfstq atlygi ar paZad4 dei ky5io ar nepagrfsto atlygio tinkam4 bet kurios pareigos atlikimq.
Apgaule - veiksmai, elgesys ar ZodLiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti.

III. TIKSLAS
Paialinti apgaules ir korupcijos atsiradimo galimybes VMMD veiklos sistemoje, siekti, kad jie
netrukdytq teikti kokybi5kas paslaugas pagal istaigos nuostatus, uZtikrinti Zmoniq teises ir laisves
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
Korupcijos prevencija ig)./endinama vadovauj antis Siais principais:
1. Teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, istatyrnq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uitikrinant pagrindiniq asmens teisi4 ir
laisviq apsaug4;
2. Visuotinio privalomumo -korupcijos prevencijos subjektais gali btrti visi asmenys;
3. Sqveikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq
korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam toki4 pagalb4;
4. Pastorumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat tikrinant ir
priZiiirint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiiilymus del
atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.
V. PREVENCIJOS TIKSLAI
1.Apgaul6s ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir korupcija kuo maZiau trukdytq
VMMD veiklai, didinti paslaugq teikimo kokybg.
2. Rengiamos antikorupcines priemones turi biiti nuoseklios, visapusi5kos ir ilgalaikes.
3. Didelis demesys twi blti skirtas korupcijos apraiSkq prevencijai ir neiSvengiamos atsakomybes
uZ neteis6tus veiksmus principo iglvendinimui. Biitina ugdyti VMMD darbuotojq savimong bei
Zmoniq nepakantum4 korupcijai.
4. S6kmingai kovoti su korupcijos aprai5komis galim4 kai ilgalaike politika pagrista visuotinai
pripaZistamomis priemonemis, prevencija, teises paZeidimq t1,rimu, Zmoniq Svietimu ir jq parama.

5. Siame dokumente numatytos priemones turi

btti

siejamos su i5kilusiq problemq sprendimu ir
VMMD veiklos sistemoje. Taip pat bfltina
visokeriopai ginti visuotinai pripaZistamas Zmogaus teises ir laisves.
6. Skatinti glaudesni VMMD bendradarbiavim4 su kitomis institucijomis, organizacijomis bei
visuomene.
apsauga nuo esamos ar atsirandandios korupcijos

VI. PREVENCIJOS UZDAVINIAI
l.Nustatlti labiausiai korupcijos paveiktas VMMD veiklos sritis, uZtikrinti veiksming4 ir krypting4
ilgalaikg kov4 su korupcija, numatytq priemoniq igyvendinim4.
2. Atskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas irjas Salinti.
3. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobiidZio nusikalstamq vaikq, Zmoniq apgaules.
4. uztikrinti korupcijos prevencijos priemoniq taikym4 ir tinkam4 jq igywendinimo administravimq
bei kontrolg.
5. Skatinti skaidrq VMMD veiklos rykdym4.
6. Skirti uZ Sios poiitikos igyvendinimq ir kontrolg atsakingus asmenis.
7. UZtikrinti teikiamq paslaugq kokybg.
8. Itraukti i apgaulds ir korupcijos prevencij4 VMMD darbuotojus.
9. Korupcijos atsiradimo rizika ivertinama:
9.1 . motyruota korupcijos tikimybes vertinimo i3vada ir su tuo susijusi informacija;
9.2. apklausos duomenimis;

9.3. galimybe vienam darbuotojui priimti sprendim4 del VMMD le3q ir kito turto;
9.4. darbuotojq savararkiSkumas priimant sprendimus ir spendimq priemimo diskecija (darbuotojo
ar istaigos teises sprgsti koki nors klausim4 savo nuoZiura);
9.5. VMMD darbuotojq prieZiuros ir kontroles lygis;
9.6. reikalavimas laikyis iprastos darbo tvarkos;
9.7. nustatl.ti galiojandios tvarkos nomq paZeidimai.
10. Kontroles ir prieZiuros vykdymas.
1 1. Atsakomybes nei5vengiamumo principo taikymas uz vMMD veiklos sistemoje padarltus
nusi2engimus. susijusius su korupcija.
12. viesqjrl ir privadiq interesq derinimas, uztikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybe bltq
teikiama vie5iems interesams, siekti priimamq sprendimq ne5aliSkumo ir uZkirsti keli4 korupcij ai ir
apgaulei VMMD veikloje.
13. Nustatyti galiojandiq tvarkos normq paieidimus.
14. PraneSimq, skundq, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemoniq taikymas
jiems pasitvirtinus.
1 5. Savo kompetencijos nevir5ijimas.
16. Problemq i5ankstinis nuspejimas ir pa5alinimas.
17. VMMD darbuotojq supaZindinimas su apgaul6s ir korupcijos prevencija tvarka.
18. Atliekamos veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikymasis.
i9. VMMD kontroig vykdandiq instituctr+ i5vadq vertinimas.
20. Lietuvos Respublikos i$aq.ril4 ir kitq teises aktr+, VMMD nuostatq, kitrl dokumentq, susijusitl
su veikla laikymasis.
21. VMMD darbuotojq dalyvavimas korupcijos prevencijos perspejime.
22. Asmenys pai,eidE 5i4 tvark4, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq nustat),ta tvarka.

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES
Korupcijos prevencijos priemones yra Sios:
1. Veiklos sridiq, kuriose yra korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustat).rnas, analiz6 ir vertinimas;
2. Antikorupcines programos iglvendinimo priemoniq plano sudarymas, rrykdymo koordinavimas
ir kontrole;

3. Teises aktq vertinimas;
4. Informacijos pateikimas pagal pareikalavimq.
5. Pranesimq, skundq, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemoniq taikymas jiems

pasitvirtinus.
6. Problemq i5antstinis nuspejimas ir pa3alinimas.
7. Darbuotojq supaZindinimas su korupcijos prevencijos politika.
8' Suteikiamq paslaugq, veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikyrnasis.
9. VMMD kontrolg vykdandiq institucijq i5vadq vertinimas.
10. Lietuvos Respublikos istatynq ir kitq teis6s aktq, VMMD nuostatq, kitq dokumentLl susijusiri
su VMMD veikla, laikymasis.
1 1. VMMD darbuotojq dalywavimas korupcijos prevencijos perspejime.

VIII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS
1. Sudaroma VMMD antikorupcijos komisija (toliau komisija), kuri koordinuoja ir kontroliuoja
-

iiame apra3e nurodytq korupcijos prevencijos priemoniq iglvendinim4. Komisijos pirmininkas
Direktoriaus pavaduotojas. Komisijos nariai - visq vMMD muziejq vyr. fondqiaugotojai.
2. Korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg vMMD atlieka igaliotas asmuo. Juo gali buti bet kuris
VMMD darbuotojas, pastebejgs korupcijos pasireiskimo galimybg ir rastu kreipgsis i direktoriq
igaliojimo. {galiotas asmuo pateikia VMMD direktoriui veiklos sridiq, kuriose egzistuoja korupcijos
pasirei5kimo tikimybe, nustatymo ir vertinimo apra5l,rnus.
3- VMMD direktorius ne veliau kaip per menesi priima sprendim4 d6l pateiktos informacijos bei
siiill,rnq pateikimo Antikorupcinei komisijai.
4. Antikorupcine komisija nustato paZeidimus ir pateikia direktoriui iSvadas. Direktorius pagal savo
kompetencij4 imasi priemoniq korupcijai pa5alinti.
6. Korupcijos prevencijos taisykles galioja visiems VMMD darbuotojams.

-

