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KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS 2015-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 
vykdytojai 

Priemonės 
įgyvendinimo 
terminai 

Laukiami rezultatai Priemonės 
vertinimo kriterijai 

Finansavimas  

1. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 
mokyklos interneto svetainėje 
įdiegti skyrelį „Korupcijos 
prevencija“. 

Atsakingas už IT 
priežiūrą. 

2016 m. sausis Visuomenė 
informuojama apie 
įstaigoje vykdomą 
antikorupcinę 
veiklą. 

Įstaigos interneto 
svetainėje įdiegtas 
skyrelis 
„Korupcijos 
prevencija“. 

 

2. Skelbti įstaigos interneto svetainės 
skyrelyje „Korupcijos prevencija“ 
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 
mokyklos korupcijos prevencijos 
programą ir jos įgyvendinimo 
priemonių planą bei visą 
informaciją apie antikorupcinę 
veiklą, vykdomą įstaigoje. 

Atsakingas už IT 
priežiūrą. 

2015-2025 m. Visuomenė 
informuojama apie 
įstaigos korupcijos 
prevencijos 
programą ir jos 
vykdymą. 

Paskelbta įstaigos 
korupcijos 
prevencijos 
programa ir jos 
įgyvendinimo 
priemonių planas 
bei informacija 
apie įstaigoje 
vykdomą 
antikorupcinę 
veiklą. 

 

3. Nustatyti veiklos sritis, kuriose 
egzistuoja korupcijos pasireiškimo 
tikimybė. 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

Kiekvienų metų IV 
ketvirtis. 

Nustatomos 
veiklos sritys, 
kuriose egzistuoja 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybė. 

Parengta išvada ir 
pateikta Klaipėdos 
miesto 
savivaldybės 
korupcijos 
prevencijos ir 
kontrolės 
komisijai. 
Koreguojamas 
korupcijos 
prevencijos 
programos 
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įgyvendinimo 
priemonių planas. 

4. Siekti didinti viešųjų pirkimų 
apimtis per Centrinę perkančiąją 
organizaciją (toliau – CPO), 
atsižvelgiant į CPO prekių ir 
paslaugų kataloge (toliau – 
Katalogas) pateiktų prekių, 
paslaugų ir darbų asortimentą. 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
viešųjų pirkimų 
vykdymą. 

Nuolat. Efektyvesnis ir 
skaidresnis viešųjų 
pirkimų procedūrų 
atlikimas. 

Daugumą įstaigai 
reikalingų prekių, 
paslaugų ir darbų, 
nurodytų Kataloge, 
įsigyti tik iš CPO. 

 

5. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 
mokyklos interneto svetainėje 
skelbti informaciją apie 
numatomus ir vykdomus 
viešuosius pirkimus. 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
viešųjų pirkimų 
vykdymą. 

Nuolat.  Užtikrintas viešųjų 
pirkimų 
skaidrumas. 

Paskelbta 
informacija apie 
numatomus ir 
vykdomus 
viešuosius 
pirkimus. 

 

6. Dalyvauti mokymuose korupcijos 
prevencijos klausimais. 

Direktorius ir 
darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

2015-2017 m. Darbuotojų 
antikorupcinis 
švietimas. 

1 mokymai plano 
įgyvendinimo 
laikotarpiu. 

 

7.  Mokinių dalyvavimas korupcijos 
prevencijai skirtuose renginiuose. 

Direktorius ir 
darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

2014-2017 m. Ugdomas 
pilietiškumas ir 
nepakantumas 
korupcijai. 

Mokinių, 
dalyvaujančių 
korupcijos 
prevencijai 
skirtuose 
renginiuose, 
skaičius. 

 

8.  Skelbti įstaigos interneto svetainės 
skyrelyje „Korupcijos prevencija“ 
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos 
mokyklos korupcijos prevencijos 
ataskaitą 

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

Už praėjusius 
metus sekančiais 
kalendoriniais 
metais iki sausio 
31 dienos 

Visuomenė 
informuojama apie 
įstaigoje vykdomą 
antikorupcinę 
veiklą. 

Paskelbta įstaigos 
korupcijos 
prevencijos 
ataskaita 

 

     


