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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2018– 2020 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos (toliau –
Biblioteka) 2018 -2020 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017
m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 1-86 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2017 – 2018 metų
korupcijos prevencijos programa“, kitais teisės aktais.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti, korupcijos bibliotekoje
pasireiškimo tikimybei sumažinti.
3. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
4. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui.

II SKYRIUS. APLINKOS ANALIZĖ
5. Kasmet Bibliotekoje atliekama korupcijos tikimybės analizė. Iki 2018 metų sausio
mėnesio Bibliotekoje teisės aktais nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama ar kita
su korupcija susijusi neteisėta veikla.
6. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
6.1. lėšų tikslinis panaudojimas;
6.2. viešųjų pirkimų organizavimas;
6.3. darbuotojų priėmimas į darbą;
6.4. pažeidimų nustatymas ir nuobaudų skyrimas.

III SKYRIUS. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
7. Programos tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Bibliotekoje bei
vykdyti antikorupcinį švietimą ir informavimą.
8. Programos uždaviniai:
8.1. didinti viešumą ir atvirumą, veiklos procedūrų skaidrumą, teikiant viešąsias ir
administracines paslaugas, priimant sprendimus;
8.2. formuoti darbuotojų nepakantumą korupcijai;
9. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama
pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

IV SKYRIUS. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
10. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas priemonių planas (Priedas Nr. 1),
kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei atsakingus asmenis. Priemonių planas yra
neatskiriama programos dalis.
11. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti tikslinamas iki einamųjų
metų pabaigos. Korupcijos prevencijos programą įgyvendina Bibliotekos direktorius.
12. Priemones įgyvendina Bibliotekos direktorius ir darbuotojai.
13. Programos priemonių finansavimas numatomas atsižvelgiant į Bibliotekos
finansines galimybes.
14. Apie priemonių plano įgyvendinimą informuojama Savivaldybės Antikorupcijos
komisija.
V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Programa įsigalioja nuo 2018 m. lapkričio 2 d.
16. Programa skelbiama bibliotekos interneto svetainėje www.tauragevb.lt
17. Asmenys, nesilaikantys Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

