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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS 

 

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla (toliau – Mokykla) yra savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, veikianti pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. 

sprendimu Nr. T2-255 patvirtintus mokyklos nuostatus. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas pagal kriterijus: 

1. Kriterijus. Padarytas korupcinis nusikaltimas.  

Mokyklos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 skirsnio 6 

straipsnio 3 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. 

2. Kriterijus. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra 

reglamentuoti Mokyklos nuostatuose, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų 

pareigybių aprašymuose, kitose Mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintose tvarkose. Darbuotojai 

su dokumentais supažindinami pasirašytinai. 

3. Kriterijus. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.  

Mokykla gali savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su Mokyklos turto valdymu, naudojimu ir 

disponavimu, viešaisiais pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis 

valstybės įstaigomis. Visi viešieji pirkimai vykdomi pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles. Mokyklos viešųjų pirkimų sutartys yra 

skelbiamos CVP IS.  

4. Kriterijus. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu. 

Atleidimą nuo atlyginimo už mokslą svarsto ir sprendimą priima Mokyklos taryba. Sprendimo 

pagrindu Mokyklos direktorius rašo atleidimo įsakymą. 

5. Kriterijus. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo.  

Mokykla priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

6. Kriterijus. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

Mokykla savo veikloje nenaudoja informacijos, kuri būtų susijusi su valstybės ar tarnybos 

paslaptimis. 

7. Kriterijus. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos 

trūkumų. 

Mokykloje nebuvo anksčiau nustatyta veiklos trūkumų. 

 

 



 IŠVADA. 

Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža. Rizikos 

veiksniai nenustatyti.  

  

 

Direktorius      Sigitas Kusas 


