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NAUJO SIOS AKMENES VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,BURATINAS "
PRANESIMU, SUSIJUSIU SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAISKOMIS,
PATEIKIMO. PRIEMIMO, REGISTRAVIMO IR NAGRINEJIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

L

Prane5imq, susijusir+

su galimomis korupcijos aprai5komis pateikimo,

priemimo,

ir nagrinejimo Naujosios Akmenes vaikq lop5elyje-darlelyje ,,Buratinas" (toliau tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) reglamentuoja prane5imq, susijusiq su galimomis

registravimo
DarZelis)

korupcijos aprai5komis DarZelyje priemim4 i5 asmenq.

2.UZ prane5imq priemim4 i5 asmenq darLelyje atsakingaNaujosios Akmenes vaikq lop5eliodarZelio ,,Buratinas" korupcijos prevencijos komisija (toliau - Korupcijos prevencijos komisija).

3. Korupcijos prevencijos komisija, priimdama praneSimus, vadovaujasi pagarbos Zmogaus
teisems, teisingumo, s4Ziningumo ir protingumo principais

ir kitais etikos principais.

II. PRANESIMV PRIEMIMAS
4.UZ prane5imQ priemim4 yra atsakingas Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas,

o

jo

nesant - Komisijos sekretorius.
5. Prane5imai priimami ra5tu arbaLodliu.
6. Kreipimasis ra5tu gali

b[ti

siundiamas paprastu arba registruotu laiSku.

7. Ra5tu priimamas prane5imas turi bUti para5ytas valstybine kalba, iskaitomas, pageidautina,

kad b[tq pasira5ytas

ji

ra5iusio asmens, nurodyta para5ymo data, telefonq numeriai, kuriais galima

butq susisiekti su prane5im4 teikiandiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti).
Prane5ime turetq btiti trumpai ir ai5kiai i5destytos fvykio aplinkybes, laikas, vieta, nurodyti Zinomi su
apra5oma situacija susijg asmenys ar

kiti duomenys. Gali b[ti nurodomi Zinomi liudyojai, irodymai,

i5destoma nuomone.
8. Prane5imus asmenys gali prane5ti ZodZiu tiesiogiai kreipdamiesi

i I(orupcijos

prevencijos

komisijos narius, kuriq kontaktiniai duomenys skelbiami DarZelio svetaineje www.lopselisdarzelis.lt

.

9. Informacija LodLiu

ir raStu,

gauta tiesiogiai i5 asmens arba atsiqsta pa5tu, registruojama

apskaitos Lurnale (l priedas). Ul,b.nnalo ira5q teisingum4 ir prane5imq registracij4 atsako I(orupcijos
prevencijos komisijos sekretorius. PraneSimq registravim4 kontroliuoja komisijos pirmininkas.

III. PRANnSIvTq NAGRINEJIMAS IR NAUDOJIMAS
10. Priimt4 prane5im4I(orupcijos prevencijos komisija nagrineja komisijos posedyje.

11. {vertinusi korupcijos pasireiSkimo tikimybg, Korupcijos prevencijos komisija atlieka
tyrim4 del itariamos korupcinio pobtrdZio veikos.
12. Remiantis

I2.I.

priimta informacija kryptingiau ir tiksliau:

atliekamas atitinkamq veiklos sridiq korupcijos pasireiSkimo tikimybes ivertinimas;

I2.2. rengiatrraDari,elio kovos su korupcija programa;

I2.3. apie svarbi4

ir

neatideliotinq veiksmq reikalaujandi4 informacij4 nedelsiant

infolmuojama
Korupcij os prevencij os komisij a, Akmenes raj ono savivaldybes atstovai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Priimta informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

14. Prane5imq, susijusiq su galimomis korupcijos aprai5komis pateikimo, pdemimo,
registravimo ir nagrinejimo Apra5as vie5ai skelbiamas DarZelio interneto svetaineje mUyflA.p"SeliS_:
darzelis.lt.

Nauj osios Akmenes vaikq lop5elio-darZelio,,Buratinas"
Prane5imq, susijusiq su galimomis korupcijos aprai5komis, pateikimo, priemimo
1 priedas
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