
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.  

 

 Pranešimus apie pažeidimus Mokykloje gali pranešti esami ir buvę mokyklos darbuotojai ar 

asmenys susiję su mokykla sutartiniais santykiais. Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąją interesą. 

Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. 

 

 Pranešti galite apie Mokykloje: 

 galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; 

 administracinį nusižengimą; 

 tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 

 šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 

 ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos 

sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių Mokykloje. 

 

 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“. 

 

   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 

  

Dėmesio! Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios 

informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai 

melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
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