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pateikiamas prane5imas turi

i i istaigas ir kitus vie5ojo

unas);

Kaunas);

tur:i biurokatizmo,

, kad jie Zinoti apie praneSime
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atsakingas uZ korupcijos prevoncij ir kontrole, priiimt4, uZregistruot4
mu susijusiq informacijE pateiki:r io-darZelio konrpcijos prevencijos
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isigalioja nuo 2018 m. spalio 02 d.
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