
 
 

 

PATVIRTINTA  

Zarasų profesinės  

mokyklos direktoriaus 

2021 m. kovo 16 d. 

įsakymu Nr. V-20 
 

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS 

APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBES ZARASŲ PROFESINĖJE MOKYKLOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Zarasų profesinėje mokykloje tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis (toliau - darbuotojai), pažeidimus teikimo, registravimo, nagrinėjimo, sprendimų 

priėmimo ir saugojimo tvarką Zarasų profesinėje mokykloje (toliau - Mokykla). 

2. Pagrindinės apraše vartojamos sąvokos: 

2.1.  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; 

2.2.  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.  

2.3. korupcinio pobūdžio 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. 
 

II SKYRIUS. INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS 

KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO TVARKA 

 

3. Informacija apie pranešimus, susijusius su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikiama: 

3.1.  informavus Mokyklos direktorę Nijolę Guobienę (raštu, paštu) adresu Šaltinių g. 46, 

Dimitriškių k., Zarasų r., elektroniniu paštu nijole.guobiene@zarasupm.lt arba telefonais 

+37068230903, +37038530498; 

3.2. atsiuntus žinutę adresu: zzumantikorupcija@gmail.com; 

3.3. atvykus į mokyklą ir pateikus rašytinį pranešimą (Zarasų profesinės mokyklos direktoriaus 

įgaliotam asmeniui, adresu Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.); 

3.4. www.stt.lt, palikus žinutę interneto tinklapyje arba nusiuntus žinutę adresu: pranesk@stt.lt; 

3.5. 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333; 

3.6. mobiliąja programėle „Pranešk STT“; 

3.7. atvykus į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių, STT Kauno 

valdybą, STT Klaipėdos valdybą, STT Panevėžio valdybą, STT Šiaulių valdybą; 

3.8. nusiuntus pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams; 

4. Pateikiant informaciją svarbu nurodyti: 

mailto:nijole.guobiene@zarasupm.lt
mailto:zzumantikorupcija@gmail.com
http://www.stt.lt/
mailto:pranesk@stt.lt


 
 

 

4.1. konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 

4.2. asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 

4.3. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar gautas 

atsakymas; 

4.4. savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis. 

5.  Asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie 

pažeidimą. 

 

III SKYRIUS. INFORMACIJOS NAGRINĖJIMO TAVRKA 

 

6. Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą 

korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą privalo pranešti STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio 

tyrimo įstaigai. 

7.  Mokyklai rašytinę, elektroniniu būdu pateiktą informaciją, susijusią su galimomis korupcijos 

apraiškomis, mokyklos direktorius ir (ar) jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpiausią laiką privalo 

perduoti įgaliotoms institucijoms. 

 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo 9 straipsnį kiekviena įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar 

nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti asmens pateikusio informaciją apie 

pažeidimą, konfidencialumą. Pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, gali būti 

pateikti tik tam asmeniui arba institucijai, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą. Asmenims, 

pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos 

ir skatinimo priemonės. Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, 

skatinimo ir pagalbos jiems priemonės yra nustatytos Pranešėjų apsaugos įstatyme. Šios priemonės 

yra: 1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; 2) asmens 

konfidencialumo užtikrinimas; 3) draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam 

informaciją apie pažeidimą; 4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; 5) teisė gauti 

kompensaciją; 6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; 7) atleidimas nuo atsakomybės. 

Asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį taikomi nuo asmens 

pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje arba kompetentingoje institucijoje 

(Generalinėje prokuratūroje) momento ir taikomos visiems asmenims, pateikusiems informaciją 

apie pažeidimus. Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją, teisė gauti kompensaciją, 

nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas ir atleidimas nuo atsakomybės gali būti taikomi nuo 

asmens pripažinimo pranešėju momento kompetentingoje institucijoje (Generalinėje prokuratūroje). 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos pirmininkė 

 

Edita Kondratavičiūtė 

2021-02-05  

Protokoliniu numeriu TA-1 

 

 

 



 
 

 
                                                                           Informacijos apie pranešimų, 

                                                                                                        susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, 

                                                                                                              pateikimo galimybes Zarasų profesinėje mokykloje 

                                                                  tvarkos aprašo 1 priedas 

 

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ 

 

20  m.   d. 

 
(vieta) 

Asmens, pranešančio apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą, duomenys 

Vardas ir pavardė  

Asmens kodas  

Telefono Nr. (pastabos dėl 

susisiekimo) 

 

Asmeninis el. paštas arba 

gyvenamosios vietos adresas 

 

Informacija apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą 

1. Apie kokį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pranešate? 

2. Kas padarė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą? 

3. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės. 

Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis 

Vardas ir pavardė  

Darbovietė  

Pareigos  

Kiti žinomi duomenys 

(gyvenamoji vieta ir kt.) 

 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie. 

5. Ar yra kitų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo liudytojų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius 

duomenis. 

Duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą mačiusį asmenį ar asmenis 

Vardas ir pavardė  

Pareigos  

Darbovietė  

Telefono Nr.  

El. paštas  

Kiti žinomi duomenys 

(gyvenamoji vieta ir kt.) 

 

6. Kada korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba 

pastebėjote? 

7. Duomenys apie padarytą žalą (rūšis, dydis eurais) 



 
 

 
                                                                           Informacijos apie pranešimų, 

                                                                                                        susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, 

                                                                                                              pateikimo galimybes Zarasų profesinėje mokykloje 

                                                                                                                          tvarkos aprašo 2 priedas 

 

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, 

SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, 

PATEIKIMO GALIMYBES ATMINTINĖ 

 

o 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. 

o 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.  

o Korupcinio pobūdžio 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. 

o Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti: 

 informavus Mokyklos direktorę Nijolę Guobienę (raštu, paštu) adresu Šaltinių g. 46, 

Dimitriškių k., Zarasų r., elektroniniu paštu nijole.guobiene@zarasupm.lt arba 

telefonais +37068230903, +37038530498; 

 atsiuntus žinutę adresu: zzumantikorupcija@gmail.com; 

 atvykus į mokyklą ir pateikus rašytinį pranešimą (Zarasų profesinės mokyklos 

direktoriaus įgaliotam asmeniui, adresu Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.); 

 www.stt.lt, palikus žinutę interneto tinklapyje arba nusiuntus žinutę adresu: 

pranesk@stt.lt; 

 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333; 

 mobiliąja programėle „Pranešk STT“; 

 atvykus į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių, STT Kauno 

valdybą, STT Klaipėdos valdybą, STT Panevėžio valdybą, STT Šiaulių valdybą; 

 nusiuntus pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams. 

o Pateikiant informaciją svarbu nurodyti: 

 konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 

 asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 

 ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar gautas 

atsakymas; 

 savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis; 

 asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis 

apie pažeidimą. 

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. 
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