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2019 m. sausio 24 d.
Širvintos
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, vadovaudamasi Širvintų
rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa, parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos
prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, 2018 m. vykdė šias priemones, numatytas
Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių plane.
Vykdant I –ojo tikslo „Nustatyti korupcijos pasireiškimo priežastis savivaldybės
institucijose, įstaigose“ uždavinius:
1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
2. Nustatyti korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą;
3. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę,
3 priemonė:
Atlikti dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, nustatyti vertinant korupcijos
pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose bei kontroliuojamose įmonėse.
Laukiami rezultatai:
Sumažėjusi korupcijos pasireiškimo tikimybė labiausiai rizikingose srityse.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Atlikti dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, nustatyti vertinant korupcijos
pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose bei kontroliuojamose įmonėse.
2018 m. III ketvirtį Širvintų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas Viešosios bibliotekos darbuotojų funkcijų, uždavinių, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarkos bei atsakomybės veiklos srityje, rekomendacijų pateikta nebuvo.
4 priemonė:
Esant poreikiui, atsižvelgiant į korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus,
kompetentingų institucijų rekomendacijas, tvirtinti, peržiūrėti ir / ar atnaujinti korupcijos
prevencijos programas, programos įgyvendinimo planus.
Laukiami rezultatai:
Pašalinamos nustatytos kliūtys ir problemos, dėl kurių gali būti nepasiekti Programos tikslai ir
uždaviniai, laiku neįvykdytos priemonių plano priemonės.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Esant poreikiui, parengtų ar atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo planų
skaičius.

Atsižvelgiant į Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos
priemonių planą, buvo atnaujintas Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos
2018-2020 m. korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių planas, kuris
patalpintas Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos interneto svetainėje:
http://sirvintuvb.lt/wp-content/uploads/Kurupcijos-prevencijos-programa-2018.pdf,
http://sirvintuvb.lt/wp-content/uploads/korupcijos-prevencijos-planas_2018.pdf.
6 priemonė:
Paskirti asmenį (-is), kuriam (-iems) pavedama atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo įgyvendinimo funkciją. Informacija apie atsakingą asmenį paskelbti Savivaldybės įstaigos,
įmonės interneto svetainėje
Laukiami rezultatai:
Užtikrintas korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimas, sustiprinta kontrolė Savivaldybės
biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei kontroliuojamose įmonėse.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Savivaldybės įstaigose, įmonėse paskirti asmenys, kuriems pavesta atlikti Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo funkciją. Informacija apie atsakingą asmenį
paskelbta Savivaldybės įstaigos, įmonės interneto svetainėje.
Vykdant šią priemonę buvo paskirtas atsakingas asmuo: projektų vadovė Dalia Taparauskienė,
kuriai pavesta atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo funkciją.
Informacija apie atsakingą asmenį paskelbta Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios
bibliotekos interneto svetainėje: http://sirvintuvb.lt/?page_id=6294.
7 priemonė:
Nustatyti (atnaujinti) sąrašą pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, Savivaldybės įstaiga ar
įmonė turi pateikti rašytinį prašymą STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį.
Laukiami rezultatai:
Užtikrintas veiksmingas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio
įgyvendinimas. Įvertinamas asmens patikimumas ir mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė
priimant į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Parengtas ir įstaigos, įmonės vadovo patvirtintas ir paskelbtas (Savivaldybės įstaigų ir įmonių
interneto svetainėje) sąrašas pareigybių, į kurias, prieš skirdama asmenį, Savivaldybės įstaiga ar
įmonė turi pateikti rašytinį prašymą STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį.
Vykdant šią priemonę buvo paskelbtas Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios
bibliotekos
interneto
svetainėje.
Širvintų
rajono
savivaldybės
Mero
potvarkis:
http://sirvintuvb.lt/wp-content/uploads/2018m-Potvarkis-del-pareigybiu-saraso-patvirtinimo.pdf.
Širvintų r. sav. viešosios bibliotekos darbuotojų pareigybių, į kurias direktorius prieš skiriant
asmenį privalo STT pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti
asmenį, nėra.

Vykdant II-ojo tikslo- „Neoficialių mokėjimų įmonės savivaldybės institucijose,
įstaigose, įmonėse mažinimas ir šalinimas“ uždavinius:
1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių.
2. Didinti Savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybę.
3. Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.
2 priemonė:
Sudaryti galimybes Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse ar įstaigų ir įmonių patalpose
pateikti gyventojams anonimines anketas ar pranešimus apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo
atvejus.
Laukiami rezultatai:
Sudaryta galimybė gyventojams anonimiškai informuoti apie jiems žinomas korupcijos apraiškas
šioje priemonėje nurodytose įstaigose, įmonėse. Užtikrinama neoficialių mokėjimų prevencija.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Ne mažiau kaip viena priemonė kiekvienoje Savivaldybės įstaigoje, įmonėje. Gautų pranešimų,
susijusių su korupcijos apraiškomis, sumažėjimas 10 proc. Gautų pranešimų, kurių pagrindu atlikus
patikrinimą, korupcijos faktai pasitvirtino sumažėjimas 50 proc.
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos interneto svetainėje pateikiama
nuoroda, kur galima palikti anoniminį pranešimą. Gautų pranešimų nebuvo.
4 priemonė:
Skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis.
Laukiami rezultatai:
Padidėjęs viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo skaidrumas, kai paslaugos gavėjui nereikia
atvykti į paslaugos teikimo vietą.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Suteiktų viešųjų ir administracinių paslaugų padidėjimas 10 proc. Kiekvienais metais pateikta ne
mažiau kaip 10 kvietimų gyventojams naudotis elektroninėmis paslaugomis Savivaldybės įstaigos /
įmonės interneto svetainėje.
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos interneto svetainėje pateiktos
nuorodos į Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainę, į Širvintų viešosios bibliotekos
elektronines paslaugas, kurios veikia nuolat.
5 priemonė:
Užtikrinti anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimą.
Laukiami rezultatai:
Užtikrinamas pranešėjų konfidencialumas bei galimybė gyventojams pranešti apie pastebėtus
korupcijos pasireiškimo atvejus.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Užtikrintas anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimas. Kiekvienais metais iki
sausio 20 d atliktas anoniminės linijos veikimo veiksmingumas.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos interneto svetainėje veikia bendroji
anoniminių pranešimų linija https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/, Širvintų
rajono savivaldybės antikorupcijos.komisija@sirvintos.lt (elektroninis paštas).
Vykdant III-ojo tikslo: „Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos viešumo didinimas“
uždavinius:
1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą.
2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį.
2 priemonė:
Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėje, skyriuje „Korupcijos prevencija“, skelbti
informaciją apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones (Programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą, programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą, korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo išvadą ir kt.)
Laukiami rezultatai:
Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėse skelbiama informacija skirta šviesti gyventojus
apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą Savivaldybės institucijų bei
įstaigų darbu. Užtikrintas Savivaldybėje įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Kiekvienais metais visose Savivaldybės įstaigose, įmonėse paskelbta informacija apie vykdomas
korupcijos prevencijos priemones. Skelbiama informacija nuolat atnaujinama.
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos interneto svetainėje skelbiama
informacija apie vykdomas korupcijos priemones, ataskaitos, išvados. Skelbiama informacija nuolat
atnaujinama.
5 priemonė:
Skelbti informaciją apie nustatytas galimas korupcines veikas, Savivaldybės įstaigų, įmonių
darbuotojų netinkamą elgesį.
Laukiami rezultatai:
Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Kiekvienais metais Savivaldybės įstaigų, įmonių interneto svetainėje paskelbta informacija apie
darbuotojų nustatytas korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį.
2018-aisiais metais Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje nebuvo gauta
pranešimų apie korupcines veikas, darbuotojų netinkamą elgesį.
Vykdant IV-ojo tikslo „Skatinti antikorupcinį švietimą“ uždavinius:
1. Šviesti savivaldybės institucijų, įstaigų darbuotojus, jaunimą ir Savivaldybės gyventojus
korupcijos prevencijos klausimais.
2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi.
6 priemonė:
Suorganizuoti personalo mokymus antikorupcinio švietimo tema, atsižvelgiant į įstaigos, įmonės
veiklos specifiką.
Laukiami rezultatai:

Didinamas visuomenės patikimumas, sąmoningumas, principingumas, motyvuojant neimti, neduoti
kyšio, pranešti apie korupciją.
Priemonės vertinimo kriterijai:
Suformuotas Savivaldybės įstaigų, įmonių personalo vieningas suvokimas apie korupciją, aukštų
etikos standartų reikšmę. Mokymų tema, trukmė ir dalyvių skaičius.
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje 2018 m. gruodžio 19 d. buvo
organizuotas 2 val. seminaras bibliotekos darbuotojams „Korupcija – grėsmės, atsakomybė,
prevencija“. Dalyvavo 30 darbuotojų.
2018 m. balandžio 5 d. Dalia Taparauskienė, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją, dalyvavo
Širvintų rajono savivaldybės salėje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių
skyriaus l. e. viršininkės pareigas, Jurgitos Razmytės paskaitoje, kurios tema: „Korupcijos rizikos:
valstybės ir savivaldybių turto valdymas bei viešieji pirkimai“.

Projektų vadovė, asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją

Dalia Taparauskienė

