
 
 

ATMINTINĖ 
 

Atmintinės tikslas – pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes Klaipėdos 

Pauliaus Lindenau mokymo centro (toliau – KLMC) veiklos sistemoje, siekti, kad ji netrukdytų teikti 

kokybiškas paslaugas, užtikrinti žmonių teises ir laisves.  

Jei esi švietimo įstaigos darbuotojas ir susidūrei su korupcija, turi žinoti:  

• Korupcija yra bet koks darbuotojo elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar 

nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir 

taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.  

• Korupcijos prevencija korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų, bei siekiama didinti visuomenės pasitikėjimą 

valstybinėmis institucijomis.  

• Švietimo įstaigos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti 

savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, etikos taisyklėmis, įstaigos 

įstatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.  

• Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių 

pažeidimų teikti raštu, elektroniniu paštu ar kitais jiems priimtinais būdais. 

• Svarbu, jog darbuotojai:  

- nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria; 

- nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., 

kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje; 

- išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir 

smulkmenas;  

- nebandytų patys atlikti tyrimo;  

- nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.  

• Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti: Klaipėdos Pauliaus 

Lindenau mokymo centro atsakingą darbuotoją. Kontaktiniai duomenys: tel. 8 612 14380; el. paštu 

aida.kleinauskiene@lindenau.lt . Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o 

pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.  

 

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis 

ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas. 
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