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Mažeikiai 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6, 7 ir 16 

straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl 

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarka, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 

d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis 

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, 2022 m. III ketvirtį Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 2021 m. birželio 30 

d. - 2022 m. birželio 29 d. laikotarpis.  

Vertinta veiklos sritis – bibliotekos fondų apsauga. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Alma Jasienė, 

atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje, naudojant dokumentų analizės, 

lyginamąjį bei žodinės apklausos metodus.  

Atlikti vertinimo veiksmai:  

 

Atliekant Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų apsaugos veiklos 

srityje vertinimą, analizuoti šie teisės aktai, reglamentuojantys šią veiklą:  

1. LR bibliotekų įstatymas;  

2. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir 

jų perdavimo bibliotekoms“;  

3. LR kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų fondo apsaugos nuostatų 

patvirtinimo“;  

4. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondų apsaugos nuostatai;  

5. Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos nuostatai;  

6. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos išteklių 

formavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas. 

 Vertinimo metu nustatyta:  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos bibliotekų fondo 

saugojimo sąlygas ir apskaitos tvarką reglamentuoja kultūros ministro patvirtinti Bibliotekų fondo 

apsaugos nuostatai. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondo apsaugos nuostatuose 

yra aprašyti bibliotekos fondo apskaitos saugojimo standartai.  



Atsižvelgiant į bibliotekos fondų apsaugos nuostatus, Bibliotekoje dokumentų 

nurašymui sudaryta komisija, susidedanti iš trijų narių: direktoriaus pavaduotojo, Informacijos 

išteklių formavimo skyriaus vedėjo bei vyriausiojo buhalterio.  

Pagal pripažintų nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos 

dokumentus nurašymo aktus matosi, kad įstaigoje dokumentai nurašomi iš fondo apskaitos 

pripažinus juos nereikalingais arba netinkamais naudoti, taip pat dėl kitų priežasčių. Daugiausia 

nurašytų dokumentų yra dėl susidėvėjimo ir sugadinimo.  

Dokumentai nurašomi Bibliotekos direktoriaus patvirtintu „Pripažintų nereikalingais 

arba netinkamais (negalimais) naudoti bibliotekos dokumentų nurašymo aktu, aktai yra 

numeruojami ir registruojami, viskas tvarkoma elektroniniu būdu. Aktai yra surašyti 3 

egzemplioriais: du egzemplioriai, pridėjus dokumentų sąrašą, perduodami Informacijos išteklių 

formavimo skyriui, vienas – buhalterijai. 

Laikinojo pobūdžio dokumentai bibliotekoje apskaitomi Lietuvos Nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos sukurta „LIBIS“ programine įranga, kuri atitinka naujausius 

standartus. Šia programa naudojasi ir kitos Lietuvos bibliotekos.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondo komplektavimo darbus LIBIS 

komplektavimo posistemėje vykdo Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos 

išteklių formavimo skyrius.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintos 

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės.  

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pagal Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro patvirtintus bibliotekų fondo apsaugos nuostatus, gaunami dokumentai priimami į 

biblioteką su lydimuoju dokumentu (sąskaita faktūra, perdavimo–priėmimo aktu, dovanojimo aktu). 

Dokumentams, pirktiems iš specializuotų knygų prekybos juridinių asmenų, juridinių ir fizinių 

asmenų dovanotiems, gautiems dokumento privalomiesiems egzemplioriams ar kitu būdu įgytiems 

dokumentams, yra sudaromas priėmimo-paskirstymo aktas. Nagrinėti priėmimo - paskirstymo aktai 

atitinka LR kultūros ministro Bibliotekų fondo apsaugos nuostatuose nurodytus elementus.  

 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:  

 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Mažeikių rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos fondų apsaugos srityje, kurio metu vertinti minėti teisės aktai, įstaigos 

nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai, bendrauta su specialistais, nustatyta, kad teisės aktai, 

kuriais vadovaujamasi vykdant šią veiklą, yra aiškiai ir išsamiai reglamentuoti, teisės aktuose 

aiškiai reglamentuotos specialistų funkcijos, jų vykdymas, kontrolė ir atsakomybė. 

Išanalizavus Viešosios bibliotekos fondų apsaugos veiklos sritį galima teigti, kad 

korupcinės rizikos šiose Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos srityse yra 

tinkamai valdomos ir todėl papildomų prevencinių priemonių imtis nėra būtinybės. 

Pastebima, vien tai, kad Viešosios bibliotekos fondų apsaugos veiklos sritis pagal 

minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, jog rizika yra reali ir ji yra nevaldoma. 



 Apibendrinus analizę, konstatuotina, kad Mažeikių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos fondų apsauga yra reglamentuota įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, todėl sąlygos korupcijai pasireikšti nėra palankios. Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

vertintoje veiklos srityje yra šiuo metu nenustatyta. 

 

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė          Alma Jasienė 


