
 
 

 
 

 
MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  2021–2024 

METŲ PROGRAMA 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 2021–2024 m. korupcijos prevencijos 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. 

2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje  (toliau - Biblioteka) ir padaliniuose.  

3. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, paskatinti visuomenę aktyviai 
reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, 
vykdyti Bibliotekos ir Marijampolės savivaldybės  bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis 
organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves. 

4. Programos strateginės kryptys yra: 
4.1. korupcijos prevencija; 
4.2. antikorupcinis švietimas. 
5. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 
6. Programa sudaroma 4 metams, ją tvirtina Marijampolės  Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 

direktorius (toliau - Direktorius). 
 

 
II SKYRIUS. SITUACIJOS ANALIZĖ 

  
7. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžianti  

Lietuvos kultūros politikos nuostatomis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, 
Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro  įsakymais, Savivaldybės tarybos 
sprendimais,  mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento nurodymais. 

8. Pagrindinė veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla. 
9. Bibliotekos direktorius, kaip bibliotekai skirtų biudžeto asignavimų valdytojas, kasmet 

atsiskaito už ūkinę ir finansinę veiklą  Marijampolės savivaldybės tarybai. Direktorius ir  darbuotojai, turintys 
administravimo įgaliojimus, teikia viešųjų ir privačiųjų privačių  interesų deklaracijas. 

10. Kasmet analizuojamos Bibliotekos veiklos sritys ir nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė. 
11. Įsigyjant Bibliotekai reikalingas  prekes ir paslaugas vykdomi  viešieji pirkimai,  Centrinėje 

viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama  planuojamų metinių pirkimų suvestinė. 
12.  Paramos gavimas, panaudojimas, apskaita ir atsiskaitymas organizuojama  vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Bibliotekos direktoriaus įsakymais. 
13. Iki 2021 m. balandžio  mėn. Bibliotekoje teisės aktais nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio 

nusikalstama ar kita su korupcija susijusi neteisėta veikla. 
 

III. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 
 

14. Siekiant sumažinti korupcijos mastą, padidinti skaidrumą, atvirumą, kelti visuomenės 
antikorupcinį sąmoningumą, stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę keliamas šis programos tikslas: 

14.1. Užtikrinti veiksmingas antikorupcines priemones ir mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių 
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atsiradimą, siekti  didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo,  veiksmingumo ir skatinti antikorupcinį 
švietimą.  

14.2. Uždaviniai tikslui pasiekti: 
14.2.1.  Reguliariai, įstatymų nustatyta tvarka,  atlikti Bibliotekos veiklos  sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo jose įvertinimą. 
14.2.2.  Užtikrinti skaidrų korupcijos rizikos valdymą Bibliotekoje, šalinti prielaidas Bibliotekos 

darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi; 
14.2.3. Stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą; 
14.2.4. Užtikrinti, kad, priimant sprendimus, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, 

užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai. 
14.2.5. Šviesti darbuotojus ir visuomenę, teikti informaciją Bibliotekos lankytojams 

antikorupcinėmis temomis.  
IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, 
ATSKAITOMYBĖ IR KONTROLĖ 

 
15. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę, įskaitant šios Programos 

nuostatų vykdymą, yra atsakingas Bibliotekos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir padalinių vadovai.  
15.1. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo 

priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus, priemonių tikslus ir laukiamus rezultatus, priemonių 
vertinimo kriterijus ir yra neatskiriama šios Programos dalis. 

15.2.  Bibliotekos darbuotojai gali teikti pasiūlymus  dėl šios programos pakeitimo ar  papildymo. 
15.3.  Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja, kontroliuoja ir įgyvendina 

Bibliotekos direktorius. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 
priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

15.4.  Atsižvelgiant į korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, 
kompetentingų institucijų išvadas ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama ir papildoma Bibliotekos 

direktoriau įsakymu. 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
16.  Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Bibliotekos darbuotojai per dokumentų 

valdymo sistemą „Kontora“.  
17.  Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje 

Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
18.  Korupcijos prevencijos programa skelbiama Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos  interneto 

svetainės www.marvb.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“. 
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http://www.marvb.lt/


Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Priemonės 
vykdytojai 

Priemonės įgyvendinimo 
terminai 

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai 
Priemonės vertinimo 

kriterijai 

TIKSLAS: Užtikrinti veiksmingas antikorupcines priemones ir mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, siekti  didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo,  
veiksmingumo ir skatinti antikorupcinį švietimą.  

UŽDAVINIAI: 
1. Reguliariai, įstatymų nustatyta tvarka,  atlikti Bibliotekos veiklos  sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos 

pasireiškimo jose įvertinimą. 
2. Užtikrinti skaidrų korupcijos rizikos valdymą Bibliotekoje, šalinti prielaidas Bibliotekos darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi; 
3. Stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą, priimant sprendimus, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, užkirsti kelią kilti 

interesų konfliktams bei plisti korupcijai; 
4. Šviesti darbuotojus ir visuomenę, teikti informaciją Bibliotekos lankytojams antikorupcinėmis temomis.  

1. Atlikti Bibliotekos veiklos sričių, kuriose 
egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir 
korupcijos pasireiškimo jose įvertinimą 

Direktorius 
 

Kiekvienų metų III ketvirtis Nustatytos veiklos sritys, kuriose yra didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengta 
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 
išvada 

Parengta motyvuota 
išvada 

2. Bibliotekos interneto svetainėje 
www.marvb.lt  viešai skelbti Bibliotekos 
darbuotojų  viešųjų ir privačių interesų 
deklaracijas (Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 
straipsnio 1 dalis 

Direktorius Per 30 kalendorinių dienų 
nuo pareigos atsiradimo 
dienos, pasikeitus 
duomenims, informaciją 
atnaujinti per 30 
kalendorinių dienų nuo 
pasikeitimo. 

Padidintas pasitikėjimas turinčiais 
administravimo įgaliojimus darbuotojais, 
laiku ir tinkamai pateikiant interneto 
svetainėse Viešųjų ir privačių interesų 
deklaracijas 

Paskelbtų viešųjų ir 
privačių interesų 
deklaracijų skaičius 

3. Tvirtinti, peržiūrėti ir atnaujinti kovos 
su korupcija programą, skatinti 
korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų 
viešinimą 

Direktorius, 
Direktoriaus 
pavaduotojas 

Kiekvienų kalendorinių 
metų I ketvirtis 

Didesnis skaidrumas ir atskaitingumas, 
nustatytų korupcijos rizikos veiksnių 
mažinimas ir šalinimas 

Parengta ir atnaujinta 
programa 

4. Bibliotekos interneto svetainėje 
www.marvb.lt  skelbti informaciją apie   
rengiamus konkursus   pareigoms 
užimti, taip pat informaciją apie laisvas 
nuolatinio pobūdžio darbo vietas  

Direktorius Nuolat atnaujinti 
informaciją pasikeitus 
duomenims, esant laisvoms 
darbuotojų  pareigybėms 

Viešumas, skaidrumas naudojant biudžeto 
lėšas, skirtas komandiruotėms,  suteikiama 
galimybė pretenduoti užimti laisvas pareigas  

Paskelbtų bei vykusių 
komandiruočių 
skaičiaus santykis, 
organizuotų konkursų  
ir  skelbimų skaičius 
(esant poreikiui) 

5. Skelbti aktualią informaciją Bibliotekos 
interneto svetainėje www.marvb.lt  

Direktoriaus 
pavaduotojas  

Nuolat atnaujinti 
informaciją. 

Darbuotojų ir visuomenės švietimas Parengtų ir paviešintų 
informacinių žinučių 
skaičius 

http://www.marvb.lt/
http://www.marvb.lt/
http://www.marvb.lt/


apie korupcijos prevencijos priemones 
ir teisės aktus 
 

6. Užtikrinti, kad Bibliotekos lankytojai 
turėtų galimybę pareikšti savo 
nuomonę apie juos aptarnavusių 
darbuotojų elgesį 

Direktorius, 
padalinių vedėjai 

2021-2024 m. gauti 
pranešimai 

Suteikta galimybė anonimiškai informuoti 
apie Bibliotekos lankytojų aptarnavimą. 

Gautų teigiamų ir 
neigiamų pranešimų 
skaičiaus santykis  

7. Plėsti dokumentų valdymo 
informacinės sistemos „Kontora“ 
naudojimą, siekiant gerinti rengiamų 
dokumentų kokybę ir prieinamumą. 

Personalo 
vadybininkas 

Kiekvienais kalendoriniais 
metais 

Bibliotekos dokumentų kokybės gerėjimas, 
prieinamumas visiems darbuotojams, resursų 
taupymas.  

Parengtų dokumentų 
valdymo sistemos 
priemonėmis dalis, 100 
proc. 

8. Skelbti Bibliotekos sudarytas pirkimo 
sutartis, pirkimo sutarčių pakeitimus 
bei laimėjusio dalyvio pasiūlymus, 
išskyrus konfidencialią informaciją, 
Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje 

Įgalioti pirkimų 
organizatoriai 

Per 15 dienų nuo viešojo 
pirkimo sutarties sudarymo 
ar pakeitimo, bet ne vėliau 
kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal viešojo pirkimo 
sutartį pradžios 

 Skaidriai vykdomos viešųjų pirkimų 
procedūros. 

Sudarytų pirkimo 
sutarčių, paskelbtos 
informacijos apie 
pirkimo sutarčių, bei 
laimėjusių dalyvių 
pasiūlymus skaičiaus 
santykis 

 

 

 

___________ 

 

 


