
PATVIRTINTA 

Jonavos rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktoriaus 2022 m. vasario 14 d. 

įsakymu Nr. V2-4 

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021 – 2023 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA  

 

Eil. 

Nr. 

        Problema                  Priemonė Vykdytojas (-ai) Įvykdymo 

terminas 
Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Lėšų 

poreikis 

Eur 

Priemonės įgyvendinimas  

Tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Bibliotekoje bei jas šalinti.  

1. uždavinys. Užtikrinti veiksmingą kryptingą ir ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą..  

1.1. Patvirtinti Korupcijos 

prevencijos programą ir 

įgyvendinimo priemonių 

2021-2023 metams 

planą 

Parengta Korupcijos 

prevencijos programa 

ir įgyvendinimo 

priemonių 2021-2023 

metams planas 

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

 

2021 m.  Parengta Jonavos 

rajono savivaldybės 

viešosios 

bibliotekos 

korupcijos 

prevencijos 

programa ir   

įgyvendinimo  

priemonių planas 

Nereikia Įvykdyta 

2021 m. sausio 28 d. Jonavos rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktoriaus 

įsakymu Nr. V2-83 patvirtinta Jonavos 

rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos korupcijos prevencijos 

programa ir   įgyvendinimo  priemonių 

planas  

 

1.2. Parengti korupcijos 

priemonių įgyvendinimo 

plano ataskaitas 

Paskelbtos korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

ataskaitos  

Viešosios 

bibliotekos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Plaktonienė 

Kasmet iki  

vasario 15 d. 

Užtikrintas 

korupcijos 

prevencijos 

įgyvendinimas 

Nereikia Įvykdyta  

2021 m. vasario 8 d. Jonavos rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

direktoriaus įsakymu Nr. V2-5 

partvirtinta priemonių plano vykdymo 

ataskaita  

1.3. Paskirti asmenį, 

atsakingą už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Viešojoje bibliotekoje 

Paskirtas atsakingas 

asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę Viešojoje 

bibliotekoje 

 

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

 

Nuolat Informacijos 

prieinamumas ir 

viešumas 

Nereikia Įvykdyta 

Informacija paskelbta 

Viešosios bibliotekos interneto 

svetainėje www.jonbiblioteka.lt  

http://www.jonbiblioteka.lt/


1.4. Atnaujinti informaciją 

interneto prieigoje 

https://www.jonbibliote

ka.lt/korupcijos-

prevencija  

 

Informacijos 

prieinamumas ir 

viešumas 

Viešosios 

bibliotekos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Plaktonienė  

Nuolat Užtikrinamas 

viešumas 

Nereikia Vykdoma nuolatos 

informacija  atnaujinama bibliotekos 

interneto svetainėje 

www.jonbiblioteka.lt 

Tikslas – siekti didesnio Bibliotekos veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo. 

2. uždavinys. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą 

visuomenei 

2.1. Gerinti administracinių 

ir viešųjų paslaugų 

teikimo kokybę, didinti 

sprendimų ir procedūrų 

skaidrumą, viešumą ir 

atskaitingumą 

visuomenei 

 

Informacijos 

prieinamumas ir 

viešumas 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatoriai 

2021 m. Įvykdyti viešieji 

pirkimai 

Nereikia Įvykdyta.  

Interneto svetainėje 

www.jonbiblioteka.lt  skelbiama  

informacija apie viešuosius  

pirkimus, finansinės  

ataskaitos ir kita  

informacija 

2.2. Viešinti informaciją apie 

Bibliotekos pajamas ir 

išlaidas 

Informacijos 

viešumas, 

prieinamumas 

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

2021 m. Paskelbtų biudžeto 

vykdymo ir 

finansinių ataskaitų 

skaičius 
 

Nereikia Įvykdyta.  

2021 m. paskelbtos finansinės ir biudžeto 

ataskaitos 

 svetainėje www.jonbiblioteka.lt  

 

2.3. Išvados apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

skelbimas 

Išvados parengimas ir 

viešinimas 

Asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją 

2021 m. Informacijos 

viešumas 

Nereikia Įvykdyta.  

2021 m. kovo mėnesį parengta išvada 

apie korupcijos pasireiškimo tikimybę 

2.4. Informacijos apie 

darbuotojų 

darbo užmokesčio 

vidurkius 

viešinimas 

 

Informacijos 

viešumas, 

prieinamumas 

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

2021 m. Informacijos 

skaidrumas 

Nereikia Įvykdyta.  

paskelbta informacija svetainėje 

www.jonbiblioteka.lt 

2.5. Skaidrus konkursų ir 

atrankų laisvoms 

etatinėms pareigoms 

užimti 

įyvendinimas 

 

Informacijos 

skaidrumas 

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

Nuolat Informacijos 

viešumas ir 

skaidrumas 

Nereikia Įvykdyta.  

Informacija apie laisvas darbo vietas 

skelbiama svetainėje 

www.jonbiblioteka.lt 

https://www.jonbiblioteka.lt/korupcijos-prevencija
https://www.jonbiblioteka.lt/korupcijos-prevencija
https://www.jonbiblioteka.lt/korupcijos-prevencija
http://www.jonbiblioteka.lt/
http://www.jonbiblioteka.lt/
http://www.jonbiblioteka.lt/
http://www.jonbiblioteka.lt/
http://www.jonbiblioteka.lt/


2.6. Organizuoti ir 

įgyvendinti korupcijos 

prevenciją 

bibliotekos veiklos 

srityse 

 

Užtikrintas tinkamas 

antikorupcinių ir kitų 

teisės aktų 

reikalavimų 

vykdymas.  

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

Nuolat Plėsti ir sir gilinti 

darbuotojų  švietimą 

ir nepakantumą 

korupcijai 

Nereikia Vykdoma nuolat 

interneto svetainėje 

www.jonbiblioteka.lt patalpintos 

informacinės nuorodos, kur kreiptis 

norint pranešti apie galimai padarytas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas ar netinkamą darbuotojų elgesį. 

Tikslas – vykdyti antikorupcinį švietimą ir informavimą 

3. uždavinys. Plėtoti darbuotojų antikorupcinį švietimą, ugdyti nepakantumą korupcijai. 

3.1. Informacijos apie 

korupcijos prevenciją 

sklaida 

 

Darbuotojai 

supažindinti su 

korupcijos 

pasekmėmis ir 

prevencinėmis 

priemonėmis  

Viešosios 

bibliotekos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Plaktonienė 

Nuolat  Korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

veiksmingumas 

 

Nereikia  Vykdoma nuolatos   

 3.2.  Visi darbuotojai 

susipažinę su 

Korupcijos prevencijos 

programa 2021-2023 

metams 

Parengta Korupcijos 

prevencijos programa 

2021-2023 metams 

Viešosios 

bibliotekos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Plaktonienė 

2021 m. 

sausis 

Supažindinti visi 

darbuotojai  

Nereikia Įvykdyta 
Korupcijos prevencijos programa 2021-

2023 metams paskelbta interneto 

svetainėje  ir pristatyta darbuotojams 

3.3. Naujai priimti dirbti 

darbuotojai supažindinti 

su Korupcijos 

prevencijos politika, 

dokumentais 

nustatančiais darbuotojų 

teises ir galimybes 

dalyvauti korupcijos 

prevencijos veiksmuose 

 

Naujai įsidarbinusių 

darbuotojų 

supažindinimas su 

profesinės veiklos ir 

etikos ir kitomis 

taisyklėmis 

Viešosios 

bibliotekos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Plaktonienė 

Nuolat   Suipažindinti naujai 

priimti darbuotojai 

Nereikia Vykdoma nuolatos   

2021m. priimti 5 nauji darbuotojai, kurie 

buvo supažindinti su vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, profesinės veiklos ir 

etikos ir kitomis taisyklėmis 

3.4. Didinti darbuotojų 

sąmoningumą ir 

atsakomybę korupcijos 

prevencijos srityje. 

Kiekvieną mėnesio 

antradienį 

organizuojami 

padalinių vadovų ir 

kitų darbuotojų 

pasitarimai, 

Viešosios 

bibliotekos 

direktorė 

Skirmutė 

Gajauskaitė 

Nuolat Informacijos 

skaidrumas 

Nereikia Vykdoma nuolatos   

Pasitarimuose aptariama darbuotojų 

atsakomybė ir atskaitomybė korupcijos 

prevencijos veiklos srityje  

http://www.jonbiblioteka.lt/


3.5. Organizuoti ir dalyvauti 

mokymuose 

antikorupcinio švietimo 

klausimais 

Organizuoti mokymai Viešosios 

bibliotekos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Dalia 

Plaktonienė 

2021m. 

gegužės mėn. 

Darbuotojai 

supažindinami su 

korupcijos 

prevencijos 

priemonėmis ir 

vengs galimų 

apraiškų savo 

veikloje 

Nereikia Vykdoma 

2021 m. surengti 1 mokymai 

darbuotojams korupcijos prevencijos 

klausimais 

 

                                                                                                                 ______________________________________ 

 

Direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė  tel. (8 349) 52 972                      
 

 


