PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos
direktorės
2018 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VĮ - 61
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2018 – 2020 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Rezultato
Laukiami
vertinimo
rezultatai
kriterijai
Tikslas: stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Bibliotekoje bei vykdyti antikorupcinį
švietimą ir informavimą.
1 uždavinys. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo,
įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą
1.1 Parengti
ir Direktorės
2018
m. Viešas korupcijos Parengta
ir
patvirtinti
pavaduotoja
spalis
prevencijos
patvirtinta
,,Korupcijos
programos
korupcijos
prevencijos
paskelbimas
prevencijos
programą ir jos
programa
įgyvendinimo 2018
paskelbta viešai
2020
metais
priemonių planą“
1.2 Interneto svetainėje Svetainės
2018
m. Interneto
Interneto
www.tauragevb.lt
administratorė lapkritis
svetainėje
svetainėje
paskelbti
www.tauragevb.lt www.tauragevb.lt
,,Korupcijos
paskelbti
paskelbta
prevencijos
,,Korupcijos
,,Korupcijos
programą ir jos
prevencijos
prevencijos
įgyvendinimo 2018
programą ir jos programa ir jos
2020
metais
įgyvendinimo
įgyvendinimo
priemonių planą“
2018 - 2020 2018 - 2020
metais priemonių metais priemonių
planą“
bei planas“
bei
atsakingo asmens atsakingo asmens
už
korupcijos už
korupcijos
prevenciją
ir prevenciją
ir
kontrolę
kontrolę
duomenys
ir duomenys
ir
kontaktai
kontaktai
1.3 Supažindinti
Direktorės
2018
m. Darbuotojai bus Informuoti 100 %
darbuotojus
su pavaduotoja
lapkritis
informuoti
dėl darbuotojų
,,Korupcijos
,,Korupcijos
prevencijos
prevencijos
programa ir jos
programos 2018
įgyvendinimo 2018
– 2020 metams“
2020
metais
įgyvendinimo
priemonių planu“
2 uždavinys. Didinti viešumą ir atvirumą, veiklos procedūrų skaidrumą, teikiant viešąsias ir
administracines paslaugas, priimant sprendimus

2.1

2.2

2.3

Užtikrinti veiklos
teisėtumą,
sistemingai
atnaujinti
galiojančias tvarkas
ir taisykles
Teikti informaciją
apie nemokamas ir
mokamas paslaugas

Direktorės
pavaduotoja

2018-2020
m.

Sukurtos
ir Užtikrintas
patvirtintos
veiklos
naujos tvarkos ir teisėtumas
taisyklės

Bibliotekų
darbuotojai

Nuo 2018
m.
lapkričio 1
d.

Atnaujintų
ir
naujų mokamų ir
nemokamų
paslaugų skaičius

Viešuosius
Viešųjų
2018-2020
pirkimus vykdyti pirkimų
m.
remiantis Viešųjų organizatorius
pirkimų įstatymu

Įvykdyti viešieji
pirkimai

Mažos
vertės
pirkimų
vykdymo tvarką
ir
informaciją
apie vykdomus
pirkimus
paskelbti įstaigos
interneto
svetainėje
www.tauragevb.lt
3 uždavinys. Vykdyti darbuotojų antikorupcinį švietimą, ugdyti sąžiningumą
3.1 Mokymų
dėl Direktorės
2019-2020 Mokymų
profesinės veiklos pavaduotoja
m.
skaičius,
ir elgesio taisyklių
mokymuose
vykdymo
dalyvavusių
organizavimas
darbuotojų
skaičius (proc.)
2.4

Užtikrinti viešųjų Viešųjų
2018-2020
pirkimų skaidrumą pirkimų
m.
organizatorius

3.2

Įstaigos darbuotojų Direktorės
elgesio
taisyklių pavaduotoja
parengimas
ir
darbuotojų
supažindinimas

2018 spalis

3.3

Naujai priimtų į Direktorės
darbą
darbuotojų pavaduotoja
supažindinimas su
elgesio taisyklėmis

2018-2020
m.

Paskelbta
informacija apie
teikiamas
paslaugas
įstaigos interneto
svetainėje
www.tauragevb.lt
Paskelbtos
viešųjų pirkimų
ataskaitos
svetainėje
www.tauragevb.lt
Viešųjų pirkimų
taisyklės,
ataskaitos
paskelbtos
įstaigos interneto
svetainėje
www.tauragevb.lt

Suorganiuoti
mokymai 1 kartą
per
metus,
mokymuose
dalyvavusių
darbuotojų
procentas – 80
Interneto
Interneto
svetainėje
svetainėje
www.tauragevb.lt www.tauragevb.lt
skelbiamos
skelbiamos
elgesio ir etikos elgesio ir etikos
taisyklės
taisyklės
Darbuotojų
Darbuotojų
mokymų apimtis supažindinimas
(proc).
su taisyklėmis –
100 proc.

