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1. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (toliau – Mokykla), Paryžiaus Komunos g. 

12, LT-91152 Klaipėda, yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga 

(nesiekianti pelno savivaldybės institucija), turinti visas juridinio asmens teises, herbinį antspaudą ir 

sąskaitą banke. Mokykla savo veiklą yra įregistravusi Juridinių asmenų registre Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Mokyklos 

grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, tipas – dailės mokykla. 

2. Mokykla savo veiklą organizuoja atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-254 patvirtintus mokyklos nuostatus.  

3. Mokyklos 2016 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

plano ataskaita parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų 

tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. 

nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Klaipėdos 

miesto savivaldybės 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa, atsižvelgiant į Mokyklos 

2016-2018-ųjų metų strateginį planą, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos projektą; 

švietimo būklę ir mokyklos bendruomenės poreikius.  

  4. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu (toliau – Planas) 

siekiama užtikrinti  korupcijos prevencijos priemonių viešumą, viešųjų pirkimų procedūrų aiškumą 

ir skaidrumą. Mokykloje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir išskirtos veiklos sritys, 

kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

 5. Planuojant įstaigos veiką tiriami bendruomenės poreikiai, kurie išsiaiškinami 

atliekant apklausas, analizuojant (tiriant) rezultatus. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos 

darbo grupės rengia strateginio plano, veiklos ir ugdymo plano dokumentus, darbuotojai 

supažindinami su korupcijos rizikos galimybėmis. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus rodiklių sąrašu, atlikta švietimo stebėsena. 

Planuojamos ugdymo proceso užtikrinimo programos lėšos.  

  6. Užtikrinta korupcijos pasireiškimo tikimybės sričių kontrolė pagal tikslus ir 

uždavinius.  

6.1. Įgyvendintas tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, 

viešumo, atskaitingumo visuomenei ir jos dalyvavimo priimant sprendimus: 

6.1.1. mokykloje nustatytas atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą 

visoms programoms pagal nustatytus įkainius, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimo Nr. T2-324 redakcija, 2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 



tarybos sprendimo T2-281 redakcija). Atleisti nuo  užmokesčio iki 10 procentų gabių ir 11 procentų 

mokinių iš mažas pajamas turinčių šeimų.  

6.1.2. Mokykloje nebuvo komandiruočių, kurių išlaidos komandiruotei viršija vienos 

minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį; 

6.1.3. gerinta informacijos sklaida administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų 

paslaugų administravimo teikimo srityje: www.brakas.lt skelbiama „Paslaugos“ - mokinių 

priėmimas. Daugiau paslaugų nevykdoma, yra nuoroda į Savivaldybės internetinę svetainę. 

6.2. Pasiektas tikslas - užtikrintas skaidrus ir racionalus prekių, darbų ir paslaugų 

pirkimas. Siekiama, kad Mokykloje būtų tinkamai įgyvendinamos Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatos. Mokykloje 

viešųjų pirkimų procedūrų aiškumas ir skaidrumas užtikrinamas, viešinant  informaciją apie 

viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu: su pirkimų procesu 

susijusius neslaptus duomenis. Per metus padidintas vykdomų pirkimų per CVP IS skaičius. 

Skelbtos viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2015-01-15 mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

8 (nebegalioja). „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas“, patvirtintas 2017-07-12 mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-41. Skelbiamas www.brakas.lt  

6.3. Buvo siekiama tikslo – supažindinti dirbančius ar einančius pareigas asmenis su 

korupcijos keliamu pavojumi, didinti šių asmenų nepakantumą korupcija: 

  6.3.1. vykdant antikorupcinį švietimą tarp darbuotojų ir mokinių, organizuota paroda 

Antikorupcijos dienai, atsižvelgiant į Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 2017 metų 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 

2016-12-30 įsakymu Nr. V1-59.   

             6.3.2. Mokykla, vertindama savo veiklos rezultatus ir strategiškai planuodama, 

atsižvelgė į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, pažymų rekomendacijas, kitų kontroliuojančių institucijų 

siūlymus. Mokyklos veiklos rezultatai įvertinti Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

stebėsenoje. Fiksuojant pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nėra gauta 

skundų, pranešimų laiškais arba el. paštu apie korupciją arba netinkamą darbuotojų ar tarnautojų 

elgesį. Atliktas veiklos įsivertinimas, atsižvelgiant į Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 

direktoriaus 2017-01-02 įsakymą Nr. V1-2. Dalyvavo mokytojai, administracijos darbuotojai. 

                                                 6.4. Vadovo veiklos ataskaitai už 2016 biudžetinius metus pritarė Klaipėdos Adomo 

Brako dailės mokyklos taryba 2017 m. vasario 2 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 

V12-2). Ataskaita teigiamai įvertinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros, 

švietimo ir sporto komiteto posėdyje. Laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų, teikta informacija valstybinei Mokesčių 

inspekcijai.  

       6.9. Visiems įstaigos darbuotojams 2017 m. nustatyti ne mažesni kaip vidutiniai 

tarnybinio atlyginimo koeficientai. Parengtas „Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas“, patvirtintas Mokyklos direktoriaus 

2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. VI-32. 

            6.10.  Informacija apie Mokyklos veiklą, pasiekimus, mokinių priėmimą, parodas, 

renginius buvo skelbiama dienraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“, „15 minučių“, Balticum 

televizijos ir Radio Gama laidose. Nuolat atnaujinamas informacinis tinklapis www.brakas.lt 

Viešinama informaciją apie laisvas darbo vietas ir darbo užmokestį. 
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