INFORMACIJOS APIE PRANESIMU, SUSIJUSIU SU GALIMOMIS
KORUPCTJOS APRAISToUN, parirrrvro calrvryBps ATMTNTTNE

t' Korupcija - bet koks asment+, dirbandiq mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems
suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tolio Jg.rio skatinimas,
siekiant
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir vaistybes interfsams.
,

Korupcijos prevencija- korupcijos prieZasdiq, s4lygll atskleidimas ir Salinimas
tiip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti

sudarant ir lgyvendinant tam tikrq priemoniq sistem4,
nuo korupcinio pobudZio nusikalstamq veikq darymo.

{' Prane5imus apie paLeidimus Mokykloje gali pranesti esami ir buvg mokyklos
darbuotojai ar asmenys susijg su mokykla sutartiniais-runtykiui.. Pranesimai teikiami siekiant
apsaugoti vie5qj4 interes4. Informacija pateikta siekiant apginti i5skirtinai asmeninius
interesus
nebus laikoma prane5imu.
{.

Prane5ti galite apie Mokykloje:

kuriuos suZinote i5 savo turimq ar turetq darbo arba sutartiniq .uniyt iq Mokykioje.

*
budais:

Informacij4 apie korupcijos atvejus galima pateikti vidiniu kanalu

Siais

uZpildydamas ir pasirasydamas ,,PRANiSrMAS ApIE
?qltlorupc'jar.&)maz ,
KORUPCINIO POBODTIO TEISES PATEIDIM.{., form4.
MaLeikiai,89188. Siundiant praneiim4 paStu, po MokyktoJpavadinimu ant voko turi buti nr.odon,u
Zyma,,Kompetentingam subj ektui asmeni5kai., .

* Pranesime turetq b[ti trumpai ir aiSkiai i5destytos lvykiq aplinkybes, laikas, vieta,
nurodyti Zinomi su apra5oma situacija susijg asmenys, jll pu."igo.,- darbo ui"tu u. kiti duomenys.
Pageidautina, kad prane5imas bltq pasira5ytas, jame nurodyta pu.u5y-o data, telefono numeris,
kuiio
galima susisiekti su informacij4 teikiandiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui
pateikti). Kartu su praneiimu gali bfiti pateikiami turimi
lrodymai, dokumentai, paai5kinimai ar kita,
parei5kej o nuomone, tyrimui reik5minga informacija
t UZ korupcijos prevencij4 atsakingi asmenys uZtikrina asmens duomenq ir suteiktos
informacijos konfidencialumQ. Gauta informacija nebus skelbiama vieiai, perduota paisidim4
planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.
{'

UZ korupcijos prevencij4 yra atsakinga korupcijos prevencijos koordinavimo ir
- Dainius Jankauskas, tet. a-os7- 169-9l

kontroles grupe. Grupes vadovas

D6mesio! Zinomai melagingos informacijos, taip pat valstyb6s ar tarnybos paslapti
sudarandios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijq pagal LR praneiejq apsaugos
istatymq' Zinomai melagingq informacijq pateikqs arba valstybes ar tarnybos paslapti ar profesinq
paslapti atskleidqs asmuo atsako teises aktq nustatyta tvarka.

