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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje (toliau meno mokykloje) atliktas korupcijos
tikimybės nustatymas ir vertinimas. Išanalizuotas 2016-08-01 – 2017-08-31 laikotarpis.
Korupcijos tikimybės nustatymo ir įvertinimo analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. Nr.2-170 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl
valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. Vertinimas atliktas tikrinant įstaigos
dokumentus. Peržiūrėti direktoriaus įsakymai, pareigybių aprašymai, veiklos dokumentai ir kiti
įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.
Tyrimo metu nustatyta:
1. Analizuojamu laikotarpiu nebuvo užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ar
kitų tapataus pobūdžio atvejų, teisės pažeidimų, už kuriuos būtų numatyta administracinė, tarnybinė
(drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.
2. Meno mokykloje kontrolės ir priežiūros vykdymas nėra pagrindinė funkcija. Nesuteikti
įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip kiti jiems nepavaldūs fiziniai ar juridiniai asmenys
laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje ar vykdyti kontrolės
funkcijas.
3. Meno mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai ir atsakomybė reglamentuoti mokyklos
nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių aprašymuose.
4. Meno mokyklos veikla nėra susijusi su leidimų išdavimu. Lengvatos taikomos
vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu „Dėl
atlyginimo dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamą neformaliojo vaikų
švietimą nustatymo“ Nr. 1TS-0376. Sprendimas suteikia įgaliojimus Mokyklos tarybai teikti
lengvatas mokiniams, besimokantiems meno mokykloje. Pažeidimų nenustatyta.
5. Daugeliui meno mokyklos direktoriaus priimamiems sprendimams reikia steigėjo – Jonavos
rajono savivaldybės
tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinimo ar
suderinimo. Mokykloje įvairioms veikloms atlikti sudaromos darbo grupės, komisijos, metodinės
grupės, kurių darbą reglamentuoja mokyklos nuostatai.
6. Mokyklos veikloje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
7. Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos rizikos analizės mokykloje
per analizuojamą laikotarpį neatliko.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės mokykloje išvados:
1. Atlikus Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos veiklos sričių vertinimą nustatyta,
kad korupcijos pasireiškimo tikimybė meno mokykloje maža.
2. Mokyklos turtas valdomas ir apskaitomas Jonavos rajono savivaldybės Centralizuotoje
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biudžetinių įstaigų buhalterijoje. Pagal sudarytus aprašus kasmet atliekama turto inventorizacija.
3. Viešieji pirkimai vykdomi pagal meno mokyklos patvirtintas viešųjų pirkimų taisykles.
Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos CVP informacinėje sistemoje. Apie viešuosius pirkimus
skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka. Apie lėšų panaudojimą informuojama Mokyklos taryba.
4. Pedagogai ir kiti mokyklos darbuotojai į darbą priimami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl
mokytojų priėmimo ir atleidimo tvarkos aprašo“. Kiti mokyklos darbuotojai į darbą priimami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.
5. Mokiniai į meno mokyklą priimami vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1TS- 227 „Dėl priėmimo į neformaliojo vaikų švietimo
programas vykdančias ugdymo įstaigas ir šalinimo iš jų tvarkos“ patvirtinta tvarka. Priimtų mokinių
sąrašai skelbiami mokyklos skelbimų lentoje.
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