
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 

SRITYJE  

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 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“, buvo atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas Lietuvos medicinos bibliotekoje – pranešėjų apsaugos 

srityje. 

  Analizuotas laikotarpis 2018-IV ketvirtis. – 2020-IV ketvirtis. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Lietuvos medicinos bibliotekos direktorės paskirtas 

atsakingas asmuo  – vyr. bibliotekininkė Beata Žukienė. Vertinant veiklos sritį, kurioje 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo naudojamasi Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos pavyzdiniu įstaigos veiklos analizavimo klausimynu. 

Analizės metu nagrinėti LMB nuostatai, LMB vidaus tvarkos taisyklės, LMB darbuotojų 

elgesio kodeksas, LMB etikos komisijos darbo reglamentas, Asmenų prašymų, pasiūlymų ir 

skundų nagrinėjimo tvarka, Informacijos apie pažeidimus LMB teikimo tvarkos aprašas. Taip 

pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų. 

                 Per tiriamąjį laikotarpį įstaigoje buvo sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, 

kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus ir/ar 

atsakingus asmenis apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus 

pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus. Įstaigoje yra patvirtinta 

Asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka, nuo 2013 metų; pagal Sveikatos 

apsaugos ministerijos rekomendacija įstaigos tinklalapyje įdiegtas kanalas leidžiantis pateikti 

skundą, pranešti apie korupcinio pobūdžio veiklą anonimiškai. Vadovaujantis atnaujintais teisės 

aktais įstaigoje parengtas Informacijos apie pažeidimus LMB teikimo tvarkos aprašas, jo 

pagrindu pranešėjams užtikrinamas anonimiškumas, sukurti ir papildyti kanalai, kuriais galima 

pranešti apie pažeidimus. Pranešimus galima teikti tiesiogiai atsakingam asmeniui, per įstaigos 

tinklalapyje esantį pranešimų teikimo kanalą, korupcijos prevencijos skiltyje, pranešti el. paštu 

pranesk@lmb.lt. Per analizuojamą laikotarpį ir anksčiau- pranešimų negauta.   

mailto:pranesk@lmb.lt


               Išanalizavus Lietuvos medicinos bibliotekos veiklą pranešėjų apsaugos srityje 

nustatyta, kad priimti visi teisės aktai būtini įstatymų, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta 

sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų 

įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus, kad nors formaliai LMB 

pranešėjų apsaugos sritis yra priskiriama prie sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant 

įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.  

 

PRIDEDAMA: 2020 m. lapkričio 27 d. m. Lietuvos medicinos bibliotekos veiklos sričių, 

kuriose galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašas, 

6 lapai, 1 egz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                 Laima Valbasienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Žukienė, tel. (8 5) 262 66 92, el. p. beata.zukiene@lmb.lt 

 


