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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, buvo atliktas Jonavos rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos (toliau – Viešoji biblioteka) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas
Viešojoje bibliotekoje. Analizuotas 2019-09-30 iki 2020 -09-30 m. laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko direktorės pavaduotoja Dalia
Plaktonienė, atsakinga už korupcijos prevenciją Viešojoje bibliotekoje.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, analizuoti įstatymai, peržiūrėti ir vertinti
veiklos dokumentai: Viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2018-2020 metų priemonių plano
vykdymas, Viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių aprašymai, Viešosios bibliotekos padalinių
nuostatai, Viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo reglamentas, kiti teisės aktai,
kuriais vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas.
Tyrimo metu buvo vertinama atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams.
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
Per analizuojamą laikotarpį Viešojoje bibliotekoje nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos
korupcijos įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir kitų tapataus
pobūdžio pažeidimų atvejų, skundų bei pareiškimų negauta. Viešosios bibliotekos interneto
svetainėje www.jonbiblioteka. skelbiami kontaktai kur kreiptis darbuotojams ar kitiems asmenims ir
informuoti direktorių ir asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją bei kontrolę, apie galimas
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės
pažeidimus Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.
Viešajai bibliotekai kontrolės ir priežiūros vykdymas nėra pagrindinė funkcija. Jai nesuteikti
įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip kiti fiziniai ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų,
kitų teisės aktų ar vykdyti kontrolės funkcijas. Viešoji biblioteka vykdo kontrolės ir priežiūros
funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. Pažeidimų ar interesų konfliktų susijusių su
šia funkcija nenustatyta.
3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
Viešojoje bibliotekoje darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė yra reglamentuoti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d.
sprendimu Nr.1TS-215 patvirtintuose Viešosios bibliotekos nuostatuose, Viešosios bibliotekos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V2-55 patvirtintose Vidaus darbo tvarkos taisyklėse,
Viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V2-67 patvirtintame Darbo
reglamente ir kitose veiklos tvarkose.
Darbuotojai su dokumentais supažindinti pasirašytinai. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi.
Darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas darbuotojų pareigybių aprašymuose.
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu
ar apribojimu.
Viešajai bibliotekai nėra suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas,
lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą
ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti,
nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo.

Viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos
sprendimus, organizuoti viešuosius pirkimus, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su
kitomis valstybės įstaigomis. Pirkimai vykdomi per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą
(toliau – CVP IS), Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) arba apklausos būdu. Tai mažina
korupcijos pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 ir Jonavos rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, patvirtinta Viešosios
bibliotekos direktoriaus 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V2-15. Supaprastintus pirkimus atlieka
paskirti asmenys.
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
Visi darbuotojai, kuriems įstatymu numatyta prievolė, yra užpildę privačių interesų
deklaracijas. Pažymėtina, kad per vertinamąjį laikotarpį pažeidimų nenustatyta.
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko
korupcijos rizikos analizės Viešojoje bibliotekoje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų
nurodyti veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės patikrinimo išvados:
1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Viešojoje bibliotekoje, pagal Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo kriterijus ir įvertinus esamą padėtį, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra
minimali.
2. Nustatyta, kad supaprastinti viešieji pirkimai vykdomi elektroniniu būdu per CVP IS, CPO
sistemas ir pagal viešųjų pirkimų organizavimo tvarką, patvirtintą Viešosios bibliotekos direktoriaus
2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V2-15. Apie viešuosius pirkimus skelbiama teisės aktų nustatyta
tvarka.
3 Biudžeto vykdymo, finansinės ir veiklos ataskaitos pateikiamos Viešosios bibliotekos
interneto svetainėje www.jonbiblioteka.lt.
4. Peržiūrėtos ir atnaujintos Viešosios bibliotekos veiklos tvarkos: Darbo reglamentas, Vidaus
darbo tvarkos taisyklės, Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės, Darbo apmokėjimo sistemos ir
organizacinės struktūros aprašas, Veikos organizavimo ir paslaugų teikimo tvarka ekstremalios
situacijos dėl Covid-19 ligos protrūkio laikotarpiu tvarka ir kitos.
5. Viešosios bibliotekos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas atliekant kasmetinę turto
inventorizaciją, sudarant turto apyrašus.
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