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PATVIRTINTA 

Utenos regioninio profesinio  

mokymo centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 21 d.  

įsakymu Nr. V-122 

 

INFORMACIJOS VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALU 

TEIKIMO IR TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus 

pažeidimus Utenos regioniniame profesinio mokymo centre (toliau – Centras) teikimo, vertinimo ir 

sprendimų priėmimo tvarką.  

2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti 

teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme 

(toliau – Įstatymas). 

3. Centre gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir 

asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis 

Įstatymu, Aprašu ir kitais teisės aktais.  

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme. 

5. Centre paskiriamas kompetentingas subjektas, kuris administruoja vidinį informacijos 

apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, 

pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą. Centro darbuotojai, kurie gauna, vertina, 

nagrinėja informaciją, privalo užtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia pranešimą, ir jo 

teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, PERSIUNTIMAS IR 

REGISTRAVIMAS 
 

6. Asmuo pranešimą apie pažeidimą gali pateikti: 

6.1. užpildydamas ir pasirašydamas Pranešimo apie pažeidimą formą (1 priedas); 

6.2. pateikdamas laisvos formos pasirašytą pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis 

teikiamas vadovaujantis Įstatymu.  

7. Asmuo, teikiantis laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti: 

7.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis (asmens 

pasirinkimu elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, adresą korespondencijai); 

7.2. žinomą jam informaciją apie tai, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro 

ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau 

pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;  

7.3. kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo 

požymius. 

8. Pranešimą Centre asmuo gali pateikti vidiniu kanalu šiais būdais: 

8.1. tiesiogiai atvykęs į Centrą jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą 

subjektą; 

8.2. atsiųsti pranešimą Centro elektroninio pašto adresu korupcija@utenosrpmc.lt; 

8.3. atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu adresu Aukštaičių g. 5, LT-28217, Utena. 



2 

 

 

Siunčiant pranešimą paštu, po Centro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma 

„Kompetentingam subjektui asmeniškai“. 

9. Pranešimą teikiančio asmens duomenys tvarkomi teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys, 

reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra 

saugomi trejus metus nuo jų gavimo dienos. 

10. Pranešimus priima ir Pranešimų apie pažeidimus, gautų vidiniu Centro kanalu, registre 

užregistruoja kompetentingas subjektas.  

11. Jei pranešimas apie pažeidimą, buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta 

Apraše ar paštu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Apraše nurodytu elektroninio pašto 

adresu ar perduodamas kompetentingam subjektui. Kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) 

persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta.  

12. Atsakingu vykdytoju nagrinėti pranešimus apie pažeidimus, atitinkančius šio Aprašo 

nuostatas, skiriamas kompetentingas subjektas arba pagal kompetenciją kitas Centro darbuotojas. 

Atsakingas vykdytojas ir vykdytojai turi vadovautis Įstatymo ir Aprašo nuostatomis. 

13. Atsakymai siunčiami tokiu būdu, kokiu buvo gautas pranešimas. Informacija apie 

pranešimo nagrinėjimo eigą ir rezultatus, kita Apraše nurodyta informacija asmenims, pateikusiems 

pranešimus, teikiama tik tada, jeigu nurodyti jų kontaktiniai duomenys.  

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

14. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, 

nedelsdamas vertina: 

14.1. ar asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nėra anoniminis ir atitinka pranešėjo 

sąvoką; 

14.2. ar teikiant pranešimą laikomasi Apraše nurodytų reikalavimų.  

15. Jeigu pranešimas apie pažeidimą atitinka nustatytus reikalavimus ir asmuo laikytinas 

pranešėju, kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumą nuo 

kreipimosi gavimo momento.  

16. Jei pateiktą pranešimą dėl jo teikimo reikalavimų nesilaikymo reikia patikslinti, 

kreipiamasi į pranešimą pateikusį asmenį. Papildoma informacija Centrui teikiama vidiniu kanalu.  

17. Jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma 

ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, ne vėliau kaip 

per 2 (dvi) darbo dienas nuo šios informacijos ar patikslinančios informacijos gavimo dienos 

atsakingas vykdytojas privalo persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti 

tokią informaciją. 

18. Apie sprendimą nagrinėti / atsisakyti nagrinėti vidiniu kanalu pateiktą jo pranešimą 

asmuo raštu informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar pranešimą 

patikslinančių duomenų gavimo (jei informacija ir duomenys buvo tikslinami) ar informacijos, 

sudarančios pagrindą nenagrinėti pranešimo, paaiškėjimo dienos.  

19. Sprendimas nenagrinėti pranešimo turi būti motyvuotas ir gali būti priimamas: 

19.1. kai nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Aprašo ir Įstatymo 

nuostatų; 

19.2. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama; 

19.3. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

20. Atsakingas vykdytojas, išnagrinėjęs pranešimą, atitinkantį Aprašo ir Įstatymo nuostatas, 

informuoja asmenį, teikusį informaciją apie pažeidimą: 

20.1. koks buvo pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatas; 

20.2. kokių veiksmų buvo imtasi ar planuojama imtis; 
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20.3. kokį sprendimą priėmė kompetentingas subjektas; 

20.4. kokia atsakomybė buvo taikyta, nustačius pažeidimo padarymo faktą; 

20.5. kokia priimto sprendimo apskundimo tvarka. 

21. Jei asmuo, pateikęs pranešimą, negavo atsakymo arba Centre nebuvo imtasi veiksmų, 

reaguojant į pateiktą informaciją, bei esant kitiems Įstatyme nustatytiems pagrindams, asmuo turi 

teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti 

pranešimą apie pažeidimą. 

 

IV SKYRIUS 

KOMPETENTINGO SUBJEKTO FUNKCIJOS  

 

22. Kompetentingas subjektas vykdo šias funkcijas: 

22.1. administruoja vidinį kanalą; 

22.2. nagrinėja vidiniu kanalu gautus pranešimus; 

22.3. užtikrina asmens, vidiniu kanalu teikusio informaciją apie pažeidimą, 

konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus; 

22.4. bendradarbiauja su Centro darbuotojais, kompetentingomis institucijomis, teikdamas 

ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją; 

22.5. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų 

nagrinėjimo rezultatus. Einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praeitų metų informacijos apie 

pažeidimus, kuriems taikomi Įstatymo reikalavimai, gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis;  

22.6. užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi 

saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys 

asmenys; 

22.7. atlieka kitas Įstatyme ir Apraše nustatytas funkcijas. 

23. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi Įstatyme ir Apraše 

nustatytas teises. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

24. Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo kompetentingas 

subjektas, vadovaudamasis Centro dokumentacijos planu. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję 

dokumentai bei asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos. 

25. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, nuo šios informacijos pateikimo 

dienos užtikrinamos Įstatymo nuostatos dėl draudimo tokiems asmenims daryti neigiamą poveikį. 

Centro darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informacijos, kuriai pagal 

Įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, yra supažindinami su atsakomybe už 

Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo 

pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas). 

26. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________________ 

 


