
INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, 

SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, 

PATEIKIMO GALIMYBĖS ATMINTINĖ 

 

 Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau 

ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams. 

  

 Korupcijos prevencija– korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant 

ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.  

 

 Korupcinio pobūdţio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko 

kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo 

sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas 

tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar 

matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba 

komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos 

nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba 

nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą. 

 

 Informaciją apie korupcijos atvejus galima pateikti vidiniu kanalu šiais būdais: 

 

 atsiųsti pranešimą Mokyklos elektroninio pašto adresu infrastruktura@vavm.lt, 

užpildydamas ir pasirašydamas „PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŢIO 

TEISĖS PAŢEIDIMĄ“ formą. 

 atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu Mokyklai adresu G. Vilko g. 16, Vilnius, 03163. 

Siunčiant pranešimą paštu, po Mokyklos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma 

„Kompetentingam subjektui asmeniškai“. 

 www.stt.lt -  palikus žinutę interneto tinklapyje arba nusiuntus žinutę adresu: pranesk@stt.lt 

 Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio 

dienomis); 

 

 Pranešime  turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti 

žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, 

kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefono numeris, kurio galima 

susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu 

su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo 

nuomone, tyrimui reikšminga informacija. 

 

 Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos 

informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą 

planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims. 

 

 Už korupcijos prevenciją yra atsakinga korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės 

grupė. Grupės vadovas – Dainius Jankauskas, tel. 8-687-169-91 
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