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Priemonės pavadinimas Priemonės 

vykdytojas (-ai) 

Priemonės įvykdymas Pastabos 

1. Kreiptis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį 

savivaldybės įstaigoje ar 

įmonėje pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje 

 

Bibliotekos 

administratorė J. 

Jablonskienė 

Metodikos skyriaus 

vedėjau S. 

Meškauskienei laimėjus 

konkursą buvo kreiptasi 

į STT, gautas 

atsakymas, leidžianti 

minėtam asmeniui 

užimti pareigas (21017-

12-15,  Nr.4-01-9861). 

 

2. Savivaldybės įstaigų 

interneto svetainėse įdiegti 

skiltį „Korupcijos prevencija“ 

ir skelbti vykdomas 

korupcijos prevencijos 

priemones 

 

Bibliotekos 

vadovas Romas 

Kutka 

Bibliotekos svetainėje 

įdiegta rubrika 

„Korupcijos prevencija“ 

(http://www.anyksciuvb.

lt/lt/veikla/korupcijos-

prevencija) 

 

3. 

 

Skelbti savivaldybės 

interneto svetainėje Tarybos 

narių, savivaldybės, 

administracijos valstybės 

tarnautojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijas. 

Savivaldybės įstaigų 

interneto svetainėse skelbti jų 

vadovų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijas  

 

Bibliotekos 

administratorė J. 

Jablonskienė 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

4. Didinti viešųjų pirkimų 

apimtis per Centrinę 

perkančiąją organizaciją, 

atsižvelgiant į CPO kataloge 

pateiktų prekių, paslaugų ir 

darbų asortimentą 

 

Bibliotekos viešųjų 

pirkimų komisijos 

pirmininkas J. 

Šaučiūnas 

Vykdytas 1 pirkimas per 

CPO 

 

5. Savivaldybės įstaigų 

interneto svetainėse skelbti 

informaciją apie vykdomus 

viešuosius pirkimus, pirkimų 

technines specifikacijas, 

vykdomus mažos vertės 

pirkimus, viešųjų pirkimų 

laimėtojus, sudarytas sutartis 

ir pirkimų ataskaitas 

 

Bibliotekos viešųjų 

pirkimų komisijos 

pirmininkas J. 

Šaučiūnas 

Nuolat 

(http://www.anyksciuvb.

lt/lt/veikla/viesieji-

pirkimai) 

 

6. Savivaldybės įstaigų 

interneto svetainėse skelbti 

informaciją apie naudojamus 

tarnybinius automobilius 

 

Bibliotekos 

vadovas Romas 

Kutka 

(http://www.anyksciuvb.

lt/lt/veikla/korupcijos-

prevencija) 
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7. Skatinti gyventojus naudotis 

elektroniniu būdu 

teikiamomis viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis 

Bibliotekos 

vadovas Romas 

Kutka 

Nuolat. 

Atsakingi Bibliotekos 

vartotojų aptarnavimo ir 

informacijos skyriaus 

darbuotojai (vedėja Vyta 

Budavičienė) 

 

 

8. Gyventojų skundus dėl 

netinkamo Bibliotekos 

paslaugų teikimo perduoti 

nagrinėti darbuotojui 

atsakingam už korupcijos 

prevenciją Bibliotekoje. 

 

Bibliotekos 

administratorė Justė 

Jablonskienė 

Per ataskaitinį laikotarpį 

skundų nebuvo gauta. 

 

9. Organizuoti antikorupcinės 

kultūros ugdymo dienas, 

savaites, Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti šalies ir 

regiono lygiu skelbiamuose 

seminaruose ir konkursuose 

antikorupcijos tema 

 

Bibliotekos 

vadovas Romas 

Kutka 

Nebuvo organizuota.  

10. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje, spaudoje, plakatų, 

specialių leidinių kūrimas 

Bibliotekos 

vadovas Romas 

Kutka 

Buvo vykdyta 

lankstinukų korupcijos 

prevencijos tema 

sklaida. 

 

 

11. Savivaldybės interneto 

svetainės skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ tikslinti 

informaciją, skelbti teisės aktų 

nustatyta tvarka užfiksuotus 

korupcijos faktus ir ataskaitą 

apie Korupcijos prevencijos 

programos  priemonių plano 

įgyvendinimą  

Bibliotekos 

administratorė Justė 

Jablonskienė 

Nuolat. 

Ataskaita už 2017 m. 

paskelbta 2018-03-26 

 

12. Organizuoti savivaldybės 

tarybos narių, savivaldybės 

administracijos,Savivaldybės 

įstaigų darbuotojų mokymus 

ir kursus,  korupcijos 

prevencijos ir 

antikorupcinėmis temomis 

 

Bibliotekos 

vadovas Romas 

Kutka 

Skaitytas pranešimas 

korupcijos prevencijos ir 

antikorupcinėmis tema 

Bibliotekos darbuotojų 

pasitarimo metu (2017-

11-08) 

 

 

 

 

__________________________ 

 


