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ISTAIGOS APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA

I SI(YRIUS
PASKIRTIS

t. Sis dokumentas nustato pagrindinius apgaules ir korupcijos prevencijos principus,
tikslus ir uZdavinius vykdomoje istaigos veikloje, apgaules ir korupcijos prevencijos priemones ir jq
teisinius pagrindus.

II SKYRIUS
PAGRTNDTNES SAVOKOS

2. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant
bei igyvendinant atitinkam4 priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasyti nuo
korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq.

3. Korupcij a - tai tiesioginis ar netiesioginis ky5io arba kito nepagristo atlygio w paiado
del tokio atlygio praSymas, si[lymas, davimas ar priemimas, kuris i5kreipia asmens, gaunandio kySi,
nepagrist4 atlygi ar paiadqdel ky5io ar nepagristo atlygio tinkam4 bet kurios pareigos atlikim4.

4. Apgaule - veiksmai, elgesys ar Zodliai, kuriais s4moningai norima apgauti, suklaidinti.

III SKYRIUS
SIEKIS

5. Pa5alinti apgaules ir korupcijos atsiradimo galimybes Tel5iq muzikos mokyklos (toliau

- muzikos mokyklos) veiklos sistemoje, siekiant, kad ji netrukdytq teikti kokybi5kas paslaugas,
priklausandias muzikos mokyklai pagal istaigos nuostatus, uZtikrinant Zmoniq teises ir laisves.

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

6. Korupcij os prevencij a igyvendinama vadovauj antis Siais principais :

6.1. teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavim4 bei uZtikrinant pagrindiniq
asmens teisiq ir laisviq apsaug?;

6.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali biiti visi asmenys;
6.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija teikiant
vienas kitam toki4 pagalb4;

6.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat
tikrinant ir priZifrrint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasitilymus ddl atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo.

V SKYRIUS
PREVENCIJOS TIKSLAI

7. Apgaules ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaule ir konrpcija kuo ma1iau
trukdytq muzikos mokyklos paslaugq teikimo kokybg.

8. Rengiamos antikorupcines priemones turi biiti nuoseklios, visapusi5kos ir ilgalaikes.
Didelis demesys turi b0ti skirtas korupcijos aprai5kq prevencijai ir neiSvengiamos atsakomybes uZ



neteisetus veiksmus principo igyvendinimui. B[tina ugdyti darbuotojq savimong bei Zrnoniq
nepakantum4 korupcij ai.

9. Sekmingai kovoti su korupcijos aprai5komis galima, kai ilgalaike politika pagrista
visuotinai pripaZistamomis priemon6mis, prevencija, teises paZeidimq tyrimu, Zmoniq Bvietimu ir jq
parama.

10. Siame dokumente numatytos priemones turi boti siejamos su i3kilusiq problemq
sprendimu ir apsauga nuo esamos ar atsirandandios korupcijos muzikos mokykloi veiklos
sistemoje. Taip pat btitina visokeriopai ginti visuotinaipripaiistamas imogaus teises ir laisves.

11. Skatinti glaudesni muzikos m-los bendradarbiavimq su kitomis institucijomis,
organizacijomis bei visuomene.

VI SKYRIUS
PREVENCIJOS UZU^I.VINI,qJ

12. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas muzikos mokyklos sritis, uZtikrinti
veiksming4 ir krypting4 ilgalaikg kov4 su korupcija, numatytq priemoniq igyvendinim4.

13. Atskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas ir jas Salinti.
14. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq, Zmoniq apgaules.
15. Skatinti skaidry muzikos mokyklos veiklos vykdym4.
16. Ui, Sios politikos igyvendinim4 ir kontrolg atsakingas mokyklos direktorius.
17. ULtil<rtnti teikiamq paslaugq kokybg.
18. ftraukti i apgaules ir korupcijos prevencij4 muzikos mokyklos darbuotojus.

YII SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIS

19. Kontroles ir prieZitiros vykdymas.
20. Atsakomybes nei5vengiamumo principo taikymas uZ muzikos mokyklos veiklos

sistemoj e padarytus nusiZengimus, susijusius su korupcij a.
21. VieSUiq ir privadiqiq interesq derinimas, uZtikrinimas, kad priimant sprendimus

pirmenyb6 butq teikiama vie5iesiems interesams, siekti priimtq sprendimq ne5ali5kumo ir uZkirsti
keliq korupcijai ir apgaulei muzikos mokyklos veikloje.

22. Nustatyti galiojandiq tvarkos nonnq paZeidimq tyrimus.
23. Savo kompetencijos nevir5ijimas.
24. Problemq i5ankstinis nuspejimas ir Balinimas.
25. Atliekamos veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikymasis.
26. Muzikos mokyklos darbuotojq dalyvavimas korupcijos prevencijos perspejime.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. INFORMACIJ.T APIE KORUPCIJ.{ Tel5iq muzikos darbuotojai gali teikti direktoriui
rastu, elektroniniu pastu, anonimi5kai ar kitais jiems priimtinais btidais.

28. PraneSimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems
pasitvirtinus taikomos tam tikros priemones.

29. Visi muzikos mokyklos darbuotojai privalo biiti supaiindinti su apgaules ir korupcijos
prevencijos tvarka.

30. Vykdanl muzikos mokyklos veikl4 turi bfiti laikomasi Lietuvos respublikos istatymq ir
kitq teises aktq, kitq istaigos veiklq reglamentuojandiq dokumentq.

31. Asmenys, paZeidg 5i4 tvarkq, atsako Lietuvos respublikos teisOs aktq nustatlrta tvarka.


