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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 

  


