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REAGAVMAS Į GALIMUS APGAULĖS IR KORUPCIJOS ATVEJUS
1. Jei darbuotojas žino ar įtaria kitą darbuotoją ar darbuotojus dėl apgaulės ar korupcijos,
jis gali informuoti pasirinktinai:
1.1. Jiezno PŠC direktorių;
1.2. atsakingą už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę asmenį.
2. Pranešimus apie apgaulės ir/ar korupcinio pobūdžio veiklas galima pateikti:
2.1. raštu, užpildęs laisvos formos pranešimą, siunčiant Jiezno PŠC direktoriui
arba atsakingam už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę asmeniui, adresu Sodo g. 13, Jieznas,
Prienų r,. sav.;
2.2. elektroniniu paštu jieznovgn@gmail.com;
2.3. žodžiu (telefonu) kreipiantis į Jiezno PŠC direktorių ar atsakingą už korupcijos
prevenciją ir jos kontrolę asmenį.
3. Asmuo žinąs korupcijos atvejį ar jį pastebėjęs, įtaręs, turi imtis šių veiksmų:
3.1. neteikti informacijos tretiesiems asmenims, o tik nurodytiems reagavimo į
galimus korupcijos atvejus asmenims;
3.2. nebandyti rinkti įrodymų ar pačiam klausinėti kokių nors asmenų, vykdyti bet
kokią savarankišką apklausą ar tyrimą;
3.3. jei turima svarbių, korupcinį atvejį įrodančių dokumentų, juos asmuo turi laikyti
saugioje vietoje, niekam neplatinti ir neatiduoti, išskyrus nurodytus asmenis;
3.4. nebandyti tyrimo atlikti patiems ar pasitelkus kitas kolegas.
4. Kiekvieno darbuotojo, pranešusio apie jam žinomą apgaulės ir/ar korupcijos arba
sukčiavimo atvejį, informacija bus vertinama kiek įmanoma konfidencialiai. Konfidencialumas
galioja ir tuo atveju, jei paaiškėja, kad darbuotojo nuomonė yra neteisinga ir informacija
nepasitvirtina.
5. Pranešime turi 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 numeriai,
kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Kartu su pranešimu gali būti
pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita tyrimui reikalinga informacija.
6. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį.
Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

