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Molėtai

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 

„Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarka, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ 

patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė.

Analizuotas 2019 metų birželio 15 d.  – 2020 metų birželis 15 d. laikotarpis.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą vertinta veiklos sritis: darbuotojų 

veiklos vertinimo sritis.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Molėtų menų mokyklos direktorė 

Violeta Urbanavičienė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje, naudojant 

dokumentų analizės, lyginamąjį bei žodinės apklausos metodus.

Vertinimo kriterijai: vyriausybės teisės aktai, susiję su mokyklų darbuotojų veiklos 

vertinimo reglamentavimu, jų nuostatų reglamentavimas korupcijos pasireiškimo tikimybės 

požiūriu.

Atlikti veiksmai: Analizuota:

- Ar Molėtų menų mokykloje patvirtinti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų 

įgyvendinimą.

- Ar Molėtų menų mokykloje patvirtintų teisės aktų nuostatų reglamentavimas yra tinkamas, 

siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Analizuoti teisės aktai:

- 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo įstatymas Nr. XII-2603;



- 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198;

- Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu 

Nr. ĮV-948;

- Molėtų menų mokyklos direktoriaus įsakymas 2019 m. rugsėjo 2 d. V1-58 darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo keitimo;

- Molėtų menų mokyklos darbuotojų pareigybės aprašymai. 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Molėtų menų mokyklos darbuotojų 

veiklos vertinimo srityje, kurio metu vertinti minėti teisės aktai,  bendrauta su specialistais žodžiu, 

nustatyta, kad teisės aktai, kuriais vadovaujamasi vykdant šią veiklą, yra aiškiai ir išsamiai 

reglamentuoti, teisės aktuose aiškiai reglamentuota darbuotojo veiklos vertinimo tvarka, formos, 

periodiškumas, darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūros.

Išanalizavus galima teigti, kad korupcinės rizikos šioje Molėtų menų mokyklos 

darbuotojų vertinimo veiklos srityje yra tinkamai valdomos ir todėl papildomų prevencinių 

priemonių imtis nėra būtinybės.

Apibendrinus analizę teigiame, kad pasireiškimo tikimybė vertintoje veiklos srityje šiuo 

metu yra nenustatyta.
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