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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: ūkio; specialiosios programos, 

finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų; specialiosios lėšos, gaunamos už trumpalaikio 

ir ilgalaikio turto nuomą; mokinio krepšelio lėšos.  

  6. Užtikrinta korupcijos pasireiškimo tikimybės sričių kontrolė:  

6.1. 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.  



6.2. Išaugo 18 mokytojų kvalifikacijos ir praktinės veiklos rezultatai: didesnis 

dėmesys buvo skiriamas ugdomosios ir metodinės veiklos kompetencijoms tobulinti. Dviems 

mokytojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, t.y. 11 procentų mokytojų įgijo aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. Pritarta Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniu specialistų atestacijos 

komisijoje. 

  6.3. Vykdant  2016 m. įstaigos strategiją, užtikrintas neformaliojo ugdymo programų 

įgyvendinimas, lygias galimybės ir saugumas visiems mokiniams, sudarytos sąlygoss kurti 

edukacines aplinkas. Užtikrinti ugdomosios veiklos kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. Mokyklą 

lanko 329 mokiniai iš 36 Klaipėdos miesto švietimo įstaigų (2016 m. spalio 1d. duomenys).  

Organizuotų (76) ir dalyvautų (40) renginių, parodų kiekybės ir kokybės rodikliai išliko stabilūs. 

Klaipėdos miesto mokiniams pasiūlyti 3 kultūrinių edukacinių programų tęstiniai projektai, skirti A. 

Brako 130 – osioms gimimo metinėms. Organizuoti 4 respublikiniai renginiai.  

6.4. Tikslingai panaudotos finansinės lėšos, pažeidimų nenustatyta. Iš specialiųjų 

programų, tėvų ir rėmėjų lėšų buvo gerinama, turtinama mokyklos materialinė bazė.  Geri ūkiniai 

finansinės veiklos rodikliai. Inicijuotas mokyklos baldų, interjero ir bibliotekos knygų fondo 

atnaujinimas. Įstaigos iniciatyva gautomis lėšomis ar darbais pagerinta edukacinė aplinka ar 

materialinė bazė, pritaikytos naujos erdvės ugdymo programų įgyvendinimui. Mokyklos vardu 

gautos paramos, kurios paskirties nenustatė paramos tiekėjas, skirstymo komisijoje, patvirtintoje 

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 įsakymu Nr. V1-33, svarstomos įstaigos iniciatyva gautas lėšų 

panaudojimas ir 2 procentų GPM lėšų pritraukimo efektyvinimas.             

            6.5. 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. 

6.6. 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. 

                                                 6.7. Vadovo veiklos ataskaitai už 2015 biudžetinius metus pritarė Klaipėdos Adomo 

Brako dailės mokyklos taryba 2016 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.  

         6.8. Mokykloje 2016 m. atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo vertinimas. Reikšmingų ir nepašalintų 

pažeidimų nenustatyta. Viešųjų pirkimų organizavimo procedūrose neatitikimų nenustatyta. 

Pateiktos rekomendacijos įgyvendinamos iki 2016 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į Rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Klaipėdos A. Brako dailės mokyklos direktoriaus 2016 

m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-28. Vadovui neskirtos drausminės nuobaudos. 

       6.9. Visiems 27 įstaigos darbuotojams 2016 m. nustatyti ne mažesni kaip vidutiniai 

tarnybinio atlyginimo koeficientai. Parengta „Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos darbuotojų 

skatinimo ir pašalpų skyrimo tvarka“, patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. VI-49.  

            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. 

______________________ 


