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MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022-2023 

METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

Veiksmo pavadinimas 

 

Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie 

veiksmo įvykdymą 

 

Laukiami rezultatai Kas įvykdyta 

1. Reglamentuoti vidines 

pranešimų apie 

pažeidimus teikimo, 

priėmimo, registravimo, 

vertinimo ir sprendimų 

priėmimo procedūras 

Muziejuje ir viešinti 

informaciją apie tokių 

pranešimų apie 

pažeidimus teikimo 

galimybes. 

 

2022 m. III ketv. 

 

Parengtas ir muziejaus 

direktorės patvirtintas 

Informacijos apie 

pažeidimus Muziejuje 

teikimo tvarkos 

aprašas. 

Įgyvendinta Sudaryta galimybė asmenims, 

kuriuos sieja ar siejo tarnybos, 

darbo ar įdarbinimo santykiai 

arba kiti sutartiniai ar iki 

sutartiniai santykiai pateikti 

informaciją apie padarytus 

(daromus ar planuojamus) 

pažeidimus Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje vidiniu 

kanalu, nustatyta tokios 

informacijos teikimo, priėmimo 

vertinimo ir sprendimų 

priėmimo tvarka 

https://maironiomuziejus.lt/post-

t-documents/praneseju-apsauga/ 

 

2. Parengti ir patvirtinti 

dovanų, gautų pagal 

tarptautinį protokolą ar 

tradicijas, taip pat 

reprezentacijai skirtų 

dovanų perdavimo, 

vertinimo, registravimo ir 

eksponavimo tvarkos 

aprašą, remiantis 

2022 m. III ketv. 

 

Parengtas ir Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus direktorės 

įsakymu patvirtintas 

Muziejaus dovanų, 

gautų pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas, 

taip pat reprezentacijai 

skirtų dovanų 

Įgyvendinta Nustatytos aiškios ir skaidrios 

pagal tarptautinį protokolą ar 

tradicijas, taip pat 

reprezentacinių dovanų 

perdavimo, vertinimo taisyklės. 

Apskaitytos visos dovanos, 

kurių vertė viršija 150 eurų 

https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/praneseju-apsauga/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/praneseju-apsauga/


                                                                                                                           
 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos pavyzdiniu 

Įstaigos dovanų, gautų 

pagal tarptautinį 

protokolą ar tradicijas, 

taip pat reprezentacijai 

skirtų dovanų perdavimo, 

vertinimo, registravimo, 

saugojimo ir 

eksponavimo tvarkos 

aprašu. 

perdavimo, vertinimo, 

registravimo, 

saugojimo ir 

eksponavimo bei 

veiksmų gavus 

neteisėtą atlygį tvarkos 

aprašas 

https://maironiomuziejus.lt/post-

t-documents/korupcijos-

prevencija/ 

 

3..Tobulinti viešųjų 

pirkimų teisinį 

reglamentavimą, siekiant 

didesnio skaidrumo: 

2022 m. III ketv. 

 

Parengtas Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus viešųjų 

pirkimų organizavimo 

tvarkos aprašas pagal 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius 

teisės aktus 

Įgyvendinta Nustatytos aiškios pirkimų 

planavimo, organizavimo ir 

vykdymo taisyklės. Viešųjų 

pirkimų tarnybos parengtų 

metodinių priemonių 

naudojimas vykdant viešųjų 

pirkimų procedūras, užtikrintas 

pirkimo procedūrų vykdymo 

skaidrumas. 

4. Apibrėžti pirkimo 

iniciatorių/organizatorių 

ir už pirkimų 

organizavimo priežiūrą 

atsakingų asmenų 

funkcijas pirkimo 

procedūrų vykdymo ir 

sutarčių priežiūros 

kontekste; 

Parengtas Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus viešųjų 

pirkimų organizavimo 

tvarkos aprašas pagal 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius 

teisės aktus. 

Įgyvendinta Aiškiai apibrėžtos pirkimo 

iniciatorių ir už pirkimų 

organizavimo priežiūrą 

atsakingo asmens 

kompetencijos, užtikrinant 

tinkamą pirkimo procedūrų 

vykdymo ir sutarčių priežiūros 

kontrolę. 

5. Numatyti įpareigojimą 

pirkimo organizatoriui 

neskelbiamą pirkimą, 

atliekamą raštu, vykdyti 

naudojantis Centrinės 

 Parengtas Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus viešųjų 

pirkimų organizavimo 

tvarkos aprašas pagal 

Įgyvendinta Numatyta pareiga pirkimo 

organizatoriui, neskelbiamą 

pirkimą, atliekamą raštu, vykdyti 

naudojantis Centrinės viešųjų 

https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/


                                                                                                                           
 

viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos 

priemonėmis arba 

nurodyti  priežastis, dėl 

kurių tokį pirkimą reikėtų 

vykdyti kitu būdu 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius 

teisės aktus 

pirkimų informacinės sistemos 

priemonėmis 

6. Numatyti įpareigojimą 

pirkimo iniciatoriui 

nurodyti priežastis, dėl 

kurių pasirenkama 

kreiptis į konkretų 

tiekėją. 

 Parengtas Maironio 

lietuvių literatūros 

muziejaus viešųjų 

pirkimų organizavimo 

tvarkos aprašas pagal 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius 

teisės aktus 

Įgyvendinta Aiškiai apibrėžtos pirkimo 

iniciatorių pareigos nurodant 

priežastis dėl kurių kreipiamasi į 

konkretų tiekėją 

7. Užtikrinti, kad 

Muziejaus interneto 

svetainėse būtų 

paskelbtas sąrašas 

pareigybių, į kurias prieš 

skiriant asmenį numatyta 

pateikti rašytinį prašymą 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybai pateikti 

informaciją. 

2022 m. I ketv. Užtikrinta privalomų 

procedūrų laikymasis 

prieš kreipiantis į 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl 

informacijos apie 

asmenį suteikimo. 

Įgyvendinta Muziejaus interneto svetainėje 

skyriuje „Korupcijos prevencija“ 

paskelbtas pareigybių sąrašas 

pagal Korupcijos prevencijos 

įstatymo 17 straipsnį. 

https://maironiomuziejus.lt/post-

t-documents/korupcijos-

prevencija/ 

 

8. Muziejaus interneto 

svetainėse paskelbti ir 

(ar) nuolat atnaujinti 

informaciją apie paskirtą 

už korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą 

atsakingą asmenį, apie 

vykdomą korupcijos 

prevencijos veiklą 

2022 m. I ketv.–

2023 m. IV ketv. 

Sudaryta galimybė 

visuomenei susipažinti 

su nuolat atnaujinta 

aktualia informacija 

apie Maironio lietuvių 

literatūros muziejaus 

vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones, 

jų vykdymo rezultatus 

 

Įgyvendinta Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus interneto svetainėje 

rubrikoje „Korupcijos 

prevencija“ 

https://maironiomuziejus.lt/post-

t-documents/korupcijos-

prevencija/ skelbiama 

informacija peržiūrima ir esant 

poreikiui atnaujinama ne rečiau 

kaip 2 metuose. 

https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/
https://maironiomuziejus.lt/post-t-documents/korupcijos-prevencija/


                                                                                                                           
 

Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus interneto svetainėje 

rubrikoje „Korupcijos 

prevencija“ paskelbta 

informacija apie paskirtą už 

korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą atsakingą asmenį  

https://maironiomuziejus.lt/post-

t-documents/korupcijos-

prevencija/ 

 

 

 


