Vilkaviškio muzikos mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė sąrašas
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Kriterijai:
1p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.
2p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas
3p. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, bei atsakomybė.
4p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.
5p. Daugiausiai priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
6p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
7p. Ankščiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Atlikus mokyklos veiklos sričių atitikties KPĮ 6str.3 d. kriterijams nustatymą, nustatytos veiklos
sritys, kuriose egzistuoja tikimybė pasireikšti korupcijai. Nuspręsta atlikti korupcijos tikimybės
vertinimą paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo srityje.

Vilkaviškio muzikos mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų spalio 8 dienos nutarimu nr.1601 patvirtinta
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2 - 170 patvirtintas valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijas, Vilkaviškio muzikos mokykloje atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko Vilkaviškio muzikos
mokyklos mokytojos Loreta Paškauskienė ir Žaneta Alkevičienė, kurios yra atsakingos už korupcijos
prevenciją. Pasirinktas analizuoti laikotarpis 2019 m. II ketv. pradžia — 2019m. III ketv. pabaiga .
Vertinta veiklos sritis – paramos lėšų gavimas, apskaita ir panaudojimas.
Atliekant Vilkaviškio muzikos mokyklos korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę,
vertintas paramos lėšų gavimas, apskaita ir panaudojimas, analizuoti dokumentai:
1. Mokyklos nuostatai;
2. Vilkaviškio muzikos mokyklos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo
tvarkos aprašas (2019-03-13d įs. Nr.V-8);
3. Mokyklos tarybos posėdžių protokolai.
Analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę gaunamos paramos, apskaitos
naudojimo , informacijos viešinimo ir atsiskaitymo srityje buvo siekiama nustatyti:
 Ar mokykla yra gavusi paramos gavėjo statusą;
 Ar mokykloje yra paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos
aprašas;
 Kokiu būdu mokykloje gaunama parama;
 Kam buvo panaudota parama;
 Ar tinkamai apskaitoma gaunama parama;
 Ar mokykla pateikia ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą VMI;
 Ar mokyklos internetinėje svetainėje yra skelbiama informacija apie gautą
paramą ir jos panaudojimą.
Atlikus vertinimo analizę nustatyta, kad, vadovaujantis labdaros ir paramos įstatymu,
Vilkaviškio muzikos mokykla 2004m. liepos 30d. yra įregistruota Valstybiniame registrų centre.
Mokyklai suteiktas paramos gavėjo statusas. Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo
aprašas patvirtintas mokyklos direktoriaus A. Pečkaičio 2019m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V-8 .
Mokykloje parama yra gaunama per banką, tikslinė, anonimiška bei natūra (prekėmis). Vykdant
buhalterinę apskaitą gautos paramos lėšos ir GPM lėšos apskaitomos atskirai. Gaunama parama
yra naudojama bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui;

mokyklos personalo veiklai organizuoti; trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti; mokinių
skatinimo reikmėms: ekskursijoms, edukacinėms išvykoms, išvykoms į tarptautinius konkursus,
saldžioms dovanėlėms ir kt; mokyklos viešinimo priemonėms įsigyti; mokyklos renginiams
finansuoti. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo viešųjų pirkimų organizatorius arba viešųjų
pirkimų komisija. Mokyklos tarybos priimti sprendimai dėl paramos lėšų skirstymo atitinkamoms
reikmėms fiksuojami posėdžių protokoluose. Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo
ataskaitos atsispindi bendroje mokyklos buhalterinėje apskaitoje. Tačiau trūksta informacijos,
susijusios su gaunama parama ir jos panaudojimu mokyklos internetinėje svetainėje.
Išvada: Paramos lėšų gavimas, apskaita ir panaudojimas mokykloje vykdomas
vadovaujantis Vilkaviškio muzikos mokyklos paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo
tvarkos aprašu. Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas negauta.
Rekomendacijos: Mokyklos tinklalapyje skelbti detalesnę informaciją apie gautos
paramos panaudojimą (atskiras skyrius). Įpareigoti mokyklos tarybą kiekvienais metais mokyklos
bendruomenei pateikti ataskaitą apie paramos lėšų panaudojimą.
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