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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 straipsniais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, 

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“ patvirtintomis Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijomis ir įgyvendinant 2018 m. gegužės 31 d. Širvintų rajono savivaldybės 

sprendimu Nr.1-123 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 m. 

programos 26 punkto pakeitimo ir programos priedo naujos redakcijos patvirtinimo“,  

įgyvendinimo priemonių plano 1 ir 2 priemones,  2018 m. III ketvirtį Širvintų rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. 

Analizuotas 2017 m. birželio 30 d - 2018 m. birželio 30 d. laikotarpis. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Širvintų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos projektų vadovė Dalia Taparauskienė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę 

įstaigoje, naudojant dokumentų analizės, lyginamąjį bei žodinės apklausos metodus. 

Pastebima, vien tai, kad Viešosios bibliotekos darbuotojų funkcijų, uždavinių, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarkos bei atsakomybės veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei 

formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad 

yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. 

Išanalizavus Viešosios bibliotekos darbuotojų darbo organizavimą galima teigti, kad 

korupcinės rizikos šiose Širvintų rajono savivaldybės  I. Šeiniaus s viešosios bibliotekos veiklos 

srityse yra tinkamai valdomos ir todėl papildomų prevencinių priemonių imtis nėra būtinybės. 

Apibendrinus analizę, konstatuotina, kad Širvintų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos darbuotojų darbo organizavimo tvarka, yra reglamentuota įstatymais bei Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, todėl sąlygos korupcijai pasireikšti nėra palankios. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybė vertintoje veiklos srityje yra šiuo metu nenustatyta. 
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