PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-29
SPORTO SRITIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
kriterijus

1 tikslas. Mažinti sisteminės sporto korupcijos apraiškas viešajame ir privačiame sektoriuose
1.

Didinti sportininkų rengimo
proceso ir sporto medicinos
paslaugų teikimo biudžetinėse
įstaigose skaidrumą

1.1. Atlikti
sportininkus rengiančių
biudžetinių įstaigų
veiklos analizes, siekiant
nustatyti realiai ir
tiesiogiai šių įstaigų
rengiamus sportininkus
1.2. Remiantis atliktų
veiklos analizių
rezultatais patikslinti
rengiamų sportininkų
sąrašus, paliekant juose
tik tiesiogiai atitinkamos
biudžetinės įstaigos
rengiamus sportininkus

Kūno kultūros ir
sporto departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės (toliau
– Departamentas),
savivaldybių
administracijos
Kūno kultūros ir
sporto departamento
prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
Lietuvos olimpinis
sporto centras (toliau
– LOSC),
savivaldybių
biudžetinės sporto
ugdymo įstaigos

2016 m. IV ketv.

2017 m. I ketv.

Pateikta informacija
Departamentui ir
savivaldybių
administracijoms apie
realiai ir tiesiogiai
rengiamus sportininkus
Patikslinti rengiamų
sportininkų sąrašai
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1.3. Atlikti sportininkus Departamentas,
rengiančių biudžetinių
savivaldybių
įstaigų veiklos analizes administracijos
siekiant nustatyti esamų
pareigybių reikalingumą
ir realų pareigybių
poreikį

2016 m. IV ketv.

Pateikta informacija
Departamentui ir
savivaldybių
administracijoms apie su
pavaldžių įstaigų
paskirtimi nesusijusias
šių įstaigų pareigybes ir
apie realų pareigybių
poreikį

1.4. Panaikinti su
sportininkus rengiančių
biudžetinių įstaigų
paskirtimi nesusijusias
šių įstaigų pareigybes

LOSC,
savivaldybių
biudžetinės sporto
ugdymo įstaigos

2017 m. I ketv.

Panaikintos su įstaigų
paskirtimi nesusijusios
pareigybės

1.5. Parengti Lietuvos
Respublikos kūno
kultūros ir sporto
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą,
išskiriant aiškius
kriterijus, pagal kuriuos
būtų galima nustatyti,
kas turi teisę
nemokamai naudotis
sporto medicinos centrų
teikiamomis
paslaugomis

Vidaus reikalų
ministerija (toliau –
VRM),
Departamentas

2016 m. I ketv.

Parengtas ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
pateiktas Lietuvos
Respublikos kūno
kultūros ir sporto
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas
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2.

Didinti Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo (toliau – fondas)
lėšų skyrimo proceso skaidrumą

2.1. Parengti Lietuvos
Respublikos kūno
kultūros ir sporto
rėmimo fondo įstatymo
pakeitimo įstatymo
projektą įtvirtinant
fondo statusą kaip
vienos iš Departamento
įgyvendinamų valstybės
biudžeto programų,
įvertinant ekspertų
poreikį ir jų statusą
fondo lėšų skirstymo
procese bei, esant
ekspertų poreikiui,
įtvirtinant aiškius
ekspertų atrankos
kriterijus, užtikrinant
sprendimus dėl fondo
lėšų skyrimo priimančių
asmenų atsakomybę
2.2. Užtikrinti didesnį
informacijos, susijusios
su fondo lėšų skirstymo
procesu, viešumą:
2.2.1. viešai skelbti ne
tik informaciją apie
pareiškėjus, kurių
pateiktų projektų
įgyvendinimui buvo
skirta fondo lėšų, bet ir
nustatytus reikalavimus
atitinkančius projektus,
kokie projektai ir dėl
kokių priežasčių nebuvo

VRM,
Departamentas

2016 m. I ketv.

Parengtas ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
pateiktas Lietuvos
Respublikos kūno
kultūros ir sporto rėmimo
fondo įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas

Departamentas,
fondo taryba

Reguliariai

Departamento interneto
tinklalapyje viešai
skelbiama informacija,
susijusi su fondo lėšų
skirstymo procesu, aiškus
priimtų sprendimų dėl
fondo lėšų paskirstymo
pagrįstumas
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3.

4.

finansuoti, asmenų,
teikusių išvadas dėl
pateiktų projektų turinio,
vertinimą;
2.2.2. fondo tarybos
posėdžių protokoluose
nurodyti ir argumentus,
pagrindžiančius priimtus
sprendimus
Tobulinti skatinimo už pasiektus
Parengti Lietuvos
sporto laimėjimus sistemą
Respublikos kūno
kultūros ir sporto
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą
konkrečiai įvardinant
sportinius laimėjimus,
už kuriuos gali būti
skiriamos valstybės
biudžeto lėšos, ir
subjektus (tik tiesiogiai
prisidėjusius prie
sportinio laimėjimo),
kurie gali būti skatinami
už sportinius pasiekimus
valstybės biudžeto
lėšomis, taip pat
panaikinant galimybę
šias lėšas perskirstyti
nevyriausybinėms
organizacijoms
Stiprinti viešųjų ir privačių interesų 4.1. organizuoti sporto
pažeidimų sporto srityje prevenciją, srityje veikiančių
ugdyti žurnalistų profesinę etiką
subjektų mokymus
viešųjų ir privačių
interesų derinimo

VRM,
Departamentas

2016 m. I ketv.

Parengtas ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei
pateiktas Lietuvos
Respublikos kūno
kultūros ir sporto
įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas

Departamentas,
savivaldybių
administracijos,
nevyriausybinės
kūno kultūros ir

2016 m. II ketv.
2017 m. II ketv.
2018 m. II ketv.

Biudžetinėse įstaigose ir
nevyriausybinėse kūno
kultūros ir sporto
organizacijose dirbantys
asmenys pagilins žinias
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klausimais

sporto organizacijos

4.2. atlikti Departamente Vyriausioji
dirbančių asmenų
tarnybinės etikos
interesų konflikto
komisija
problematikos analizę ir
pateikti rekomendacijas
dėl viešųjų ir privačių
interesų suderinimo
atliekant priskirtas
funkcijas

4.3. Organizuoti
žurnalistų mokymus
profesinės etikos normų
ir Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų etikos kodekso
nuostatų laikymosi
klausimais

Žurnalistų etikos
inspektoriaus
tarnyba, Visuomenės
informavimo etikos
asociacija

2017 m. III ketv.

2016 m. II ketv.
2017 m. II ketv.
2018 m. II ketv.

viešųjų ir privačių
interesų derinimo
klausimais
Departamente dirbantys
asmenys pagilins žinias
viešųjų ir privačių
interesų suderinimo
klausimais

Žurnalistai pagilins žinias
profesinės etikos normų
ir Lietuvos žurnalistų ir
leidėjų etikos kodekso
nuostatų taikymo
klausimais
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5.

Mažinti korupcijos pasireiškimo
tikimybę kūno kultūros ir sporto
sistemos viešojo administravimo
subjektų veikloje

Tobulinti
sprendimų Departamentas,
kūno kultūros ir sporto savivaldybių
srityse,
kuriose administracijos
egzistuoja
didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė,
priėmimo
teisinį reglamentavimą
(priimant naujus teisės
aktus
ar
keičiant
galiojančius) nustatant,
kad tokių klausimų
sprendimo procedūrose
(iki priimant sprendimą)
dalyvauja
kolegialus
organas (pvz. komisija),
bei įtvirtinant dalinę šio
organo narių ir jį
aptarnaujančių asmenų
rotaciją

2016 m. IV ketv.

Administracinių
sprendimų priėmimo
procedūrose pašalinti
teisinio reguliavimo
trūkumai, dėl kurių gali
susidaryti sąlygos
korupcijai pasireikšti

2 tikslas. Didinti nepakantumą manipuliacijoms sporto varžybomis
6.

Pasirengti Europos Tarybos
Konvencijos prieš manipuliacijas
sporto varžybomis (toliau –
Konvencija) ratifikavimui

6.1. Sistemiškai
peržiūrėti nacionalinius
teisės aktus, susijusius
su pasirengimu
ratifikuoti Konvenciją, ir
prireikus parengti teisės
aktų projektus
6.2. Organizuoti
svarstymą dėl
Nacionalinės
platformos, numatytos
Konvencijos 13
straipsnyje, galimo

VRM, Finansų
ministerija (toliau –
FM), Departamentas,
Lošimų priežiūros
tarnyba prie FM

VRM,
Departamentas,
Lošimų priežiūros
tarnyba prie FM,

2016 m. – 2018 m.
III ketv.

2016 m. IV ketv.

Prireikus parengti būtini
teisės aktai

Sutarta dėl Nacionalinės
platformos modelio
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modelio pasirinkimo ir
Nacionalinės platformos
įsteigimo galimybių
6.3. Organizuoti
edukacines programas
(seminarus), kitą
švietėjišką – prevencinę
veiklą, informacinę
sklaidą manipuliacijų
sporto varžybomis ir
susijusiais klausimais
6.4. Atliekami reiškinio
(manipuliacijų sporto
varžybomis) tyrimai

Departamentas,
Lošimų priežiūros
tarnyba prie FM,
policija, prokuratūra,
Specialiųjų tyrimų
tarnyba, teismai

Ne rečiau, kaip 1
kartą per metus

Parengtos 2 edukacinėse
programose (seminarai),
organizuota informacinė
sklaida

Departamentas

Ne rečiau, kaip 1
kartą per metus

Atlikti reiškinio tyrimai,
apklausos siekiant
išsiaiškinti, kaip
visuomenė ir/ar sporto
organizacijos bei
sportininkai vertina
manipuliacijų sporto
varžybomis reiškinį,
paplitimo mastą

6.5. Organizuoti
Departamentas
Reagavimo (įskaitant
perdavimą) į informaciją
apie manipuliacijas
sporto varžybomis
aprašo parengimą

2016 m. IV ketv.

Parengtas Reagavimo
(įskaitant perdavimą) į
informaciją apie
manipuliacijas sporto
varžybomis aprašas
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6.6. Diegiamos su sporto Departamentas
organizacijų
finansavimu susijusios
priemonės:

2016 m. II ketv.
2018 m. I ketv.

Pakeista sporto
organizacijų finansavimo
tvarka

2016 m. I ketv.
2017 m. I ketv.
2018 m. I ketv.
.

Parengta informacinė
medžiaga, pravesti
seminarai antidopingo
tema

6.6.1. priemonių,
padėsiančių
kovoti su
manipuliacijomis
sporto
varžybomis,
finansavimas;
6.6.2. finansavimo
neteikimas
sankcijos už
manipuliacijas
sporto
varžybomis
galiojimo
laikotarpiu.
3
7.

tikslas. Stiprinti dopingo vartojimo sporte prevenciją
Vykdyti kūno kultūros ir sporto
sistemos subjektų bei visuomenės
švietimą antidopingo srityje

Gilinti
muitinės
ir
vidaus reikalų sistemoje
dirbančių
pareigūnų
žinias
antidopingo
srityje; vykdyti švietimo
priemones antidopingo
tema
formaliojo
ir
neformaliojo švietimo
programas
įgyvendinančiose
ugdymo įstaigose, taip

SAM, VRM,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Policijos
departamentas,
Lietuvos antidopingo
agentūra (toliau –
Agentūra),
Departamentas
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pat
nevyriausybinėse
kūno kultūros ir sporto
organizacijose

8.

Stiprinti dopingo kontrolę

Kasmet bent 5 proc.
didinti imamų dopingo
mėginių skaičių

Agentūra

____________________

2016 – 2018 m.

Sąlygų sąžiningam
sportininkų varžymuisi
sudarymas

