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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kretingos rajono savivaldybes M. Valandiaus vie5osios bibliotekos korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu, Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcij a20I5-2025 metq programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimuNr. XII-1537,,DdI Lietuvos Respublikos
nacionalines kovos su korupcij a2015-2025 metq programos patvirtinimo", kitais teises aktais.

2.Programa skirta korupcijos prevencijai uZtikrinti, korupcijos pasirei5kimo tikimybei
sumaZinti Kretingos rajono savivaldybes M. Valandiaus vie5ojoje bibliotekoje (oliau - biblioteka).
Programa siekiama paskatinti bendruomeng reikSti nepakantum4 korupcijos aprai5koms, sustiprinti
bendruomenes parcmq igyvendinant korupcijos prevencijos priemones, uztikrinti glaudesni
bendradarbiavim4 su kitomis istaigomis ir organizacij omis.

3. Programoje vartojamos pagrindinds s4vokos:
3.1. Korupcija-betkoksasmenq,dirbandiqvalstybestarnyboje(valstybespolitiko,valstybes

tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimq ar teises
aktuose nustatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims
ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams.

3.2. Korupcinio pobDdZio nusikalstamos veikos kySininkavimas, tarpininko
ky5ininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viesojo adminisiravimo
sektoriuje arba teikiant vie54sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas
tarnybine padetimi arba igaliojimq vir5ijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar
matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar iS5vaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar
turt4 pateikimas, nusikalstamu bUdu igy-tq pinigq ar tufto legalizavimas, ki5imasis i valstybes tarnautojo
ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq
veikq padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti kySininkavim4
ar papirkim4.

4. Kitos Programoje varlojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatyme ir kituose teises aktuose apibreZtas s4vokas.

5. Programa parcngta 3 (trUD metq laikotarpiui.

II. APLINKOS ANALIZE

6. Korupcij a yra viena i5 nacionaliniq gresmiq valstybei ir pavojingas socialinis rei5kinys,
keliantis gresm9 Zmogaus teisems, demokratijai ir teisinei valstybei, i5kreipiantis socialini teisingum4,
s4Zining4 konkurencij4, verslo s4lygas, maZinantis ekonomikos augim4, keliantis pavojq valstybes
valdymui, savivaldybes institucijq ir istaigq stabilumui ir visuomenes moralei. Korupcija sietina su
pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimq diskrecijos ir aiskaitingumo
pusiausvyros nebuvimu.

7. Santykinai galima i5skirti Sias prielaidas:
7.I' bendtqsias socialines (visuomenes pilieti5kumo stoka, nesiprie5inimas korumpuotiems

valstybes tarnautoj ams ir pasyvumas antikorupcinej e veikloj e) ;
7.2. teisines (teises aktq netobulumas, daLnasjq keitimas bei kolizijos, kontroles sistemq,

teisiniq procedfirq ir priemoniq netobulumas, profesiniq elgesio kodeksq nebuvimas valstybes tarnyboje



ir svarbiausiq etikos principq nesilaikymas);
7.3" institucines (netobuli darbuotojq priemimo i tarnyb4 atrankos kriterijai ir motyvacine

karjeros sistema vie5ajame sektoriuje, darbuotojq, Zinandiq apie korupcijos atvejus, baimd dalyvauti

antikorupcinej e veikloj e).

8. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:

8.1. LeSq tikslinis panaudojimas;
8,2. Vie5qjq pirkimq organizavimas;
8.3. Darbuotojq priemimas i darbq;
8.4. PaLeidimu nustatr.rnas ir nuobaudu skyrimas.

ilI. PROGRAMOS TIKSLAI. UZDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

9. Programos tikslas - bibliotekoje stiprinti korupcijos prevencij4 ir kontrolg bei vykdyti
antikorupcini Svietim4 ir informavim4.

1 0. Programos uZdaviniai:
10.1. didinti antikorupcinio Svietimo ir antikorupcines kult[ros sklaid4 pasitelkiant ivairias

priemones;
10.2. tobulinti administraciniq ir viesqjq paslaugq teikimo ir jq administravimo procedlras,

didinti jq skaidrum4 ir efektyvum4;
10.3. tiksliai vykdyti vieSqjq pirkimrl istatymo ir kitq teises aktq, reguliuojandiq bibliotekos

finansinE veikl4, reikalavimus.
1 1. Kiekviena konkreti Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vefiinama pagal

Programos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.

IV. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

12. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas priemoniq planas (priedas), kuris nustato

priemones, jq vykdymo terminus bei atsakingus asmenis. Priemoniq planas yra neatskiriama programos

dalis.
13. Programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas gali bUti tikslinamas iki einamqjq metq

pabaigos. Korupcijos prevencijos program4 tvirtina bibliotekos direktorius.
14. Priemones igyvendina bibliotekos direktorius ir darbuotojai.
15. Programos priemoniq frnansavimas numatomas atsiZvelgiant i bibliotekos finansines

galimybes.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 6. Programa skelbiama bibliotekos interneto svetainej e www.kretvb.lt
17. Bibliotekos direktorius su Programa supaZindina visus darbuotojus.
18, UZ Programos igyvendinim4 atsakingi asmenys, nesilaikantys Programoje nustatytq

reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.


