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KAUNO 1-OSIOS MUZIKOS MOKYKLOS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2025 M. 

  

I BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Kauno 1-osios muzikos mokyklos  (toliau - Muzikos mokyklos) 2022-2025 metų  

korupcijos prevencijos programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės 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“, Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos 

programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos 

korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.  

2. Programa skirta veiksmingos korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos Muzikos mokykloje 

užtikrinimui. 

3. Programa skirta visiems Muzikos mokyklos darbuotojams. 

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas teisės aktuose. 

5. Programa įgyvendinama pagal Muzikos mokyklos korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planą. 

 

 

II PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  

6. Muzikos mokyklos Programos tikslas – užtikrinti sistemingą ir kryptingą antikorupcinę 

sistemos politiką, stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą, atskleidžiant ir pašalinant galimas 

korupcijos atsiradimo prielaidas, užtikrinant skaidrią ir veiksmingą veiklą Muzikos 

mokykloje. 

7. Muzikos mokyklos Programos uždaviniai siekiant Programos tikslo: 

7.1. stiprinti Muzikos mokyklos atsparumą korupcijai; 



7.2. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

7.3. mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

7.4. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą. 

 

  

III PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

  

8. Programai įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos priemonių planas.   

9. Programą vykdo Muzikos mokyklos direktorius ir kiti jo paskirti vykdytojai, nurodyti 

korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plane.   

10. Programos įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę.   

  

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

11. Programa įgyvendinama pagal korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planą.  

12. Už korupcijos prevencijos plano priemonių įgyvendinimą atsakingi plane nurodyti asmenys.  

13. Programa įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. 

14. Programa skelbiama Muzikos mokyklos internetinėje svetainėje www.pirmamuzikos.lt 

  

  



  

Kauno 1-osios muzikos mokyklos 

2022-2025 metų korupcijos prevencijos programos 

priedas  

KORUOCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Laukiami rezultatai 

1 Įvertinti veikos sritis ar 

funkcijas, kuriose didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

2022 m.  Įvertinus veiklos sritis, 

kuriose didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė 

antikorupcinio 

vertinimo procesas bus 

planuojamas ir 

organizuojamas 

veiksmingiau. 

2 Skirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevencijos 

kontrolės vykdymą. 

Direktorius 

Paskirtas asmuo 

- direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

2022 m. Užtikrintas 

veiksmingas ir 

kryptingas korupcijos 

prevencijos priemonių 

vykdymas. 

3 Muzikos mokykloje 

sistemingai informuoti 

darbuotojus apie vykdomą 

antikorupcinę politiką, 

sudaryti galimybę 

darbuotojams įsitraukti į 

antikorupcinės aplinkos 

kūrimą. 

Direktorius Nuolat Muzikos mokyklos 

darbuotojai įtraukiami į 

antikorupcinės 

politikos formavimą, 

skatinami dalyvauti jos 

įgyvendinimo procese. 

4 Informuoti Muzikos 

mokyklos bendruomenę 

apie Muzikos mokyklos 

finansinę, ūkinę ir 

ugdomąją veiklą. 

Direktorius Nuolat Informuoti Muzikos 

mokyklos 

bendruomenės nariai. 

5 Informaciją apie viešuosius 

pirkimus skelbti CVP IS 

internetiniame puslapyje. 

Dokumentų 

specialistė 

Nuolat Viešumo užtikrinimas. 

6 Organizuoti mokymus 

Muzikos mokyklos 

darbuotojams korupcijos 

prevencijos tema. 

Direktorius 2023 m. Sustiprintas Muzikos 

mokyklos darbuotojų 

antikorupcinis 

švietimas 

7 Informaciją apie laisvas 

darbo vietas Muzikos 

mokykloje skelbti Kauno 

miesto savivaldybės 

internetiniame puslapyje 

www.kaunas.lt 

Dokumentų 

specialistė 

Nuolat Užtikrintos lygios 

galimybės visiems 

norintiems ir 

atitinkantiems 

reikalavimus dalyvauti 

konkurse laisvai darbo 

vietai užimti. 

 



8 Priimti vaikus į Muzikos 

mokyklą ir nustatyti jų 

mokesčio už mokslą dydį, 

steigėjo nustatyta tvarka. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Klasių vadovai 

Dokumentų 

specialistė 

Kasmet Užtikrintas steigėjo 

sprendimų vykdymas. 

9 Muzikos mokyklos 

internetiniame puslapyje 

skelbti vadovo metų 

veiklos ataskaitą. 

Direktorius Kasmet Vadovo sprendimai 

prieinami Muzikos 

mokyklos 

bendruomenei. 

10 Finansinių ataskaitų 

teikimas Muzikos 

mokyklos internetiniame 

puslapyje. 

BĮBI specialistė 

 

Kas ketvirtį Informuota visuomenė 

apie lėšų panaudojimą. 

11 Kontroliuoti 1,2 proc. ir 

biudžeto lėšų panaudojimą 

ir informuoti mokyklos 

bendruomenę. 

Direktorius Nuolat Viešumo užtikrinimas. 

12 Skatinti nulinę dovanų 

politiką. 

Visi darbuotojai Nuolat Veiklos skaidrumo 

užtikrinimas. 

 


