JONAVOS RAJONO SOC|AL|NtU PASLAUGU CENTRO
DIREKTORIUS
ISAKYMAS
DEL JONAVOS RAJONO SOCIALINIV PASLAUGV CENTRO KORUPCIJOS
PREVENCIJOS TVARKOS APRASO PAPILDYMO
2017 m.lapkridio 9 d. Nr. VI -62
Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos VieSqjq
tarnyboje 1997 m.liepos 2 d. istatymu Nr. VIII-371

ir plivadiq interesq derinimo valstybineje

:

1'p ap i 1d au 2012 m. liepos 2 d. Jonavos rajono socialiniqpaslaugq centro direktoriaus
isakymu Nr. VI-48 patvirtint4 .lonavos rajono socialiniq paslaugq centro korupcijas prevencijos
tvarkos apraiq Siais punktais:

,,VI. INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR TVARKYMAS
17, Informacij4 apie paZeidimus asmenys ar darbuotojai (toliau

telefonu ir (ar) internetu (toliau

- technines priemones)

bei kitais bldais

-

pranesejai) gali teikti
atvykus ir kt.

- pa5tu,

18. Komisija uZtikrina, kad informacija apie paZeidimus, atskleidZianti galimas
problemas,

b[tq tiriama, kaupiama ir

anahzuojama, taip pat vertinama nustatant korupcijos

veiksnius ar atliekant korupcij os pasirei5kimo tikimybes nustatym4.

19. Komisija, nagrinejanti informacij4 apie pal.eidimus, taip pat

kiti darbuotojai,

kuriems tapo Zinomi praneSejo asmens duomenys, privalo uZtikrinti, kad prane5ejo tapatybe b[tr1
atskleidZiama

tik su pranesejo sutikimu arba siekiant iSvengti rimtos

gresmes viesajam interesui,

ginant kiekvien4, kuris s4Ziningai pasinaudoja egzistuojandia vidine ar i5orine prane5imq sistema
nrlo bet kokiq atsakomqjq veiksmq. Bet koks pranesejas turi buti laikomas s4Ziningu, jei
turejo pagrist4 pagrind4 tikdti, kad atskleidLiama informacija yra teisinga, net
pr,ie5ingai, ir jei

jis

VII.

/

ji

nesieke

jis

ar

ji

jei veliau paai5keja

jokio neteiseto ar neeti5ko elgesio.

INTERESU KONFLIKTU VALDYMAS IR SALINIMAS

20. {staigos vadovets ar jo igaliotas asmuo uztikdna, kad jo vadovaujamoje istaigoje
bDtq tinkamai vykdomos Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje
tarnyboje istatymo nuostatos, susijusios su interesq konfliktq prevencija ir jt1 Salinimu.

21' {gyvendinant 20 p. nuostatas, komisija sprendZia asmenq nu5alinimo klausimus:
patenkina pareik5t4 nusiSalinim4, jei to nepadaryta pati nu5alina asmeni; priima nusi5alinim arba
4
motyvuotu ra5ytiniu sprendimu nepriima pareik5to nusiSalinimo

ir

ipareigoja asmeni toliau

dplyvauti klausimo, keliandio jam interesq konflikt4, sprendimo procedrlrose, tuo padiu prisiimant
afsakomybg uZ i5 to kylandias pasekmes;

22. Asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo
valstybineje tarnyboje istatymo nuostatos nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus privalo pildyti

ir teikti savo privadiq interesq deklaracijas,

2.p

ake

uZ

jq savalaikf pateikim4

i d i u IV. skyriaus ir 17 p. numeracij4:

atsako patys."

vietoje ,,VI. BAIGIAMASIOS

NUosrAToS", irasyti,,VIII. BAIGIAMASIOS NUosrAToS"; : vietoje ,,r7 p.",irasyti

Direktore

S. Smetonaite

,,23 p."

