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2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 2021/9-28 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA 

GAUTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – Bendrovė) Gautos 

informacijos apie pažeidimus administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – detalizuoti ir 

apibrėžti saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo 

principus Bendrovėje, skatinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sąmoningumą bei netoleranciją bet 

kokioms pažeidimų formoms taip pat veikoms, galinčioms daryti neigiamą įtaką ar žalą 

Bendrovės reputacijai ir įvaizdžiui, bei sudaryti sąlygas anonimiškai pranešti apie Bendrovės 

darbuotojų neteisėtus veiksmus, pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir 

asmens informavimo tvarką.  

2. Bendrovė siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos standartus bei vadovaudamasi 

atvirumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.  

3. Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas yra būtina pažeidimų prevencijos ir skaidrumo 

skatinimo gerosios praktikos priemonė, stiprinanti pažeidimų prevenciją ir didinanti darbuotojų 

bei visuomenės pasitikėjimą Bendrove. Todėl Bendrovėje veikiantis ir visišką asmenų 

konfidencialumą užtikrinantis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas yra atviras tiek 

esamiems ar buvusiems Bendrovės darbuotojams, tiek visiems kitiems fiziniams ir juridiniams 

asmenims.  

4. Informacija apie pažeidimą, asmenų tapatybės ir kontaktai, bei kiti su informacija apie pažeidimą 

susiję duomenys Bendrovėje saugomi ir tvarkomi įgyvendinant organizacines, technines ir 

programines priemones, kurios užtikrinta pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės 

prieigos prie jos ar kitokio neteisto tvarkymo. 

5. Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus Bendrovėje, nuo informacijos gavimo 

momento užtikrinamas konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, 

neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs informaciją apie pažeidimą Bendrovėje vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu buvo pripažintas pranešėju bei nepaisant 

gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. 

6. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:  

6.1. Kompetentingas subjektas – Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas Bendrovės 

darbuotojas, darbuotojų grupė ar specialus skyrius, kurie administruoja informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja Bendrovėje gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina 



1 

 

asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, ir atlieka kitas Vidinių 

informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 

1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, numatytas 

funkcijas. 

 6.2. Informacija apie pažeidimą –informacijos apie pažeidimą teikimo kanalu arba bet 

kuriuo kitu būdu Bendrovei pateikiama informacija apie Bendrovėje galbūt rengiamą, daromą ar 

padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą taip pat 

profesinės etikos normų pažeidimą arba bet kurį kitą grėsmę viešajam ar privačiajam interesui 

keliantį pažeidimą Bendrovėje.  

6.3. Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas –šiose Taisyklėse nustatyta tvarka 

sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Bendrovėje teikimo, tyrimo ir asmens 

informavimo procedūra, užtikrinanti pateiktos informacijos konfidencialumą ir saugų tvarkymą. 

7. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas)  ir Vidinių informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.  

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO TVARKA 

 

8. Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, šią informaciją Bendrovei yra 

rekomenduojama teikti šiais Bendrovėje veikiančiais saugiais informacijos apie pažeidimus 

teikimo kanalais: 

8.1. tiesiogiai atvykus į Bendrovę (Gedimino pr. 18/ Jogailos g. 2, 01103 Vilnius); 

8.2. atsiunčiant informaciją apie pažeidimą šių Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytu adresu 

paštu. Siunčiant paštu po Bendrovės pavadinimu turi būti nurodoma žyma 

„KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“; 

8.3. Bendrovės internetinėje svetainėje www.vipa.lt, skiltyje „Informavimas apie pažeidimus 

ir korupcijos prevencija“; 

8.4. elektroninio pašto adresu pazeidimai@vipa.lt. 

9. Informacija apie pažeidimą Bendrovei gali būti teikiama ir kitais šiose Taisyklėse nenumatytais, 

tačiau asmeniui priimtinais būdais.  

10. Pranešant apie pažeidimus Bendrovėje, informacija teikiama užpildant Bendrovės internetinėje 

svetainėje www.vipa.lt, skiltyje „Informavimas apie pažeidimus ir korupcijos prevencija“ esančią 

pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu 

Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ arba pateikiant 

laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma: 

10.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; 

10.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; 

10.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą Bendrovėje, vardas, pavardė, asmens kodas, 

darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; 

http://www.vipa.lt/
mailto:pazeidimai@vipa.lt
http://www.vipa.lt/
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10.4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, 

atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. 

11. Teikdamas informaciją apie pažeidimą, asmuo gali nurodyti, ar apie pažeidimą jau yra pranešęs 

ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir, ar buvo gautas atsakymas. 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 

12. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų 

konfidencialumą, informacija apie pažeidimą Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje 

„DOKAS“ neregistruojama ir neįkeliama. Informaciją atskirame registre užregistruoja 

kompetentingas subjektas. 

13. Jeigu informacija apie pažeidimą pateikiama tiesiogiai ar atsiunčiama paštu Bendrovei be 

nuorodos, kad ji adresuota kompetentingam subjektui asmeniškai, arba pateikiama kitais nei šių 

Taisyklių 8 punkte nurodytais informacijos teikimo kanalais,  informacija Bendrovės dokumentų 

valdymo sistemoje „DOKAS“ neregistruojama ir neįkeliama, nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą 

pačią darbo dieną, perduodama kompetentingam subjektui užklijuotame voke tiesiogiai arba 

persiunčia elektroninio pašto adresu pazeidimai@vipa.lt. 

14. Šių Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi 

būti ištrinta nedelsiant, gavus kompetentingo subjekto patvirtinimą apie informacijos gavimą.  

 

IV SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMAS 

 

15. Kompetentingas subjektas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo momento užtikrina jį 

pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją. 

16. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo: 

16.1. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi 

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

nagrinėjantys asmenys; 

16.2. informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu jį 

informuoti apie tokios informacijos gavimo faktą; 

16.3. informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pateikus prašymą pripažinti jį 

pranešėju, esant Įstatyme nustatytiems pagrindams, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 

prašymo gavimo dienos persiųsti prašymą bei su juo susijusią informaciją Lietuvos 

Respublikos prokuratūrai dėl asmens pripažinimo pranešėju; 

16.4. patikrinęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

informacijos gavimo dienos raštu pranešti asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo 

eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti; 

16.5. išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, nedelsdamas raštu pranešti asmeniui apie 

priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama 

imtis, sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas 

mailto:pazeidimai@vipa.lt
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subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą 

padariusiems asmenims pritaikytą ar taikytiną atsakomybę. Ši informacija teikiama tik tokia 

apimtimi, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos 

apsaugą; 

16.6. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo 

neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių 

gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo. 

17. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę: 

17.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Bendrovės darbuotojų; 

17.2. tirdamas gautą informaciją apie pažeidimą priimti su tyrimo atlikimu susijusius 

sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendrovės darbuotojams.   

18. Jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama 

veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, kompetentingas subjektas 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiunčia 

gautą informaciją apie galimus pažeidimus Lietuvos Respublikos prokuratūrai be asmens, 

pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja pranešimą pateikusį 

asmenį.  

19. Kompetentingas subjektas nenagrinėja gautos informacijos ir apie tai praneša informaciją apie 

pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu: 

19.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija; 

19.2. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių ir 

informacija grindžiama tais pačiais faktais ir (ar) įrodymais, kai prieš tai pateikta informacija 

apie pažeidimą Taisyklėse nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas; 

20. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių 

sprendimų: 

20.1. persiųsti pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai nustačius šių Taisyklių 18 

punkte nurodytas aplinkybes; 

20.2. kreiptis į Bendrovės vadovą ar jo įgaliotą asmenį dėl Bendrovės darbuotojo galimai 

padaryto darbo drausmės pažeidimo tyrimo; 

20.3. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šių Taisyklių 19 punkte nurodytų 

pagrindų.  

 

V SKYRIUS 

BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

21. Bendrovės darbuotojai, kuriems tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, 

asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir 

asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo. Už šių bei kitų Taisyklių nuostatų 

pažeidimą Bendrovės darbuotojams taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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22. Žinomai melagingos informacijos pateikimas garantijų pagal Įstatymą ir šias Taisykles 

nesuteikia.  

23. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs 

asmuo. 

24. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme įtvirtintų reikalavimų. 

25. Pranešimo apie pažeidimą formoje prašomi nurodyti asmens duomenys yra reikalingi 

identifikuoti asmenį Lietuvos Respublikos prokuratūroje sprendžiant klausimą dėl pranešėjo 

statuso suteikimo esant Įstatyme įtvirtintiems pagrindams.  

26. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie 

pažeidimus gavimo, nagrinėjimo praktiką ir kaupia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, 

jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis 

asmenų pateikta informacija. Šiame Taisyklių punkte nurodytą informaciją ir statistinius 

duomenis kompetentingas subjektas teikia Bendrovės vadovui. 

27.  Taisyklės ir informacija apie Bendrovėje veikiantį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą 

skelbiami interneto svetainėje www.vipa.lt, skiltyje „Informavimas apie pažeidimus ir korupcijos 

prevencija“. 

28. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei 

periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas kompetentingas 

subjektas, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių 

atnaujinimą. 

 

___________________________________ 
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