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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES SKYRIAUS PATARĖJA NERINGA LIPSKIENĖ

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
2021 m. sausio d. Nr. BRVilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos
prevencijos įstatymas) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarka ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011
m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“
patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijoje (toliau – Ministerija, SAM) atliktas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas pagal pasirinktą veiklos sritį – pranešėjų apsauga. Ir
nors ši sritis tik formaliai atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio
4 dalies 5 punkte numatytą kriterijų „daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės
ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo‟, įvertinę problemos aktualumą dėl pataruoju metu viešoje
erdvėje pasirodžiusios neigiamos informacijos apie galimas įstaigose padarytas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, dėl kurių buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai ir tikslu įvertinti su tuo susijusias
galimas rizikas ir galimą darbuotojų pažeidžiamumą, siekdami tobulinti procesų valdymą,
pasirinkome detaliau išanalizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę pranešėjų apsaugos srityje.
Siekiant didinti nepakantumą korupcijai, skatinant pilietinį aktyvumą yra labai svarbu sukurti
patrauklų mechanizmą pranešėjams, kuris būtų lengvai prieinamas, sudarant galimybę pasirinkti
vidiniu ar išoriniu informacijos apie pažeidimus pateikimo kanalu nori pranešti turimą informaciją,
suteikiant galimybes pirmiausia pačiam įsivertinti rizikas, kylančias iš pasekmių pranešus informaciją
apie galimai daromus ar padarytus teisės pažeidimus ir nuspręsti kuris susidariusioje situacijoje būtų
veiksmingiausias.
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – pranešėjų apsaugos įstatymas)
nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus
ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti
tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį
pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. Tuo tarpu reikalavimai įstaigoms
įdiegiant vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, informacijos apie pažeidimus
teikimas, kompetentingo subjekto funkcijos, informacijos apie pažeidimus teikimo būdai ir
nagrinėjimas, reglamentuoti Vyriausybės nutarimu patvirtintame vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše (toliau –
Aprašas)1. Siekiant užtikrinti įstaigoje įdiegto vidinio kanalo administravimą, įstaigos vadovas turi
paskirti kompetentingą subjektą, ir užtikrinti galimybę jam savarankiškai veikti ir objektyviai atlikti
jam pavestas ir šiame apraše apibrėžtas funkcijas. Apraše apibrėžta kompetentingo subjekto sąvoka.
Apraše įtvirtinta nuostata privaloma visoms valstybės ar savivaldybėms įstaigoms, įskaitant ir
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įmones, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame
akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 proc. balsų, ir įmonėms, kuriose valstybė ar
savivaldybė gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos
narių2. Tai pat, siekiant adekvataus ir proporcingo šios pareigos įgyvendinimo, įtvirtinta nuostata,
jog valstybės ar savivaldybės įstaigose, priklausančiose kitos institucijos valdymo sričiai, vidiniai
kanalai gali būti nediegiami, jei institucijoje, kurios valdymo sričiai jos priskiriamos, yra įdiegti
vidiniai kanalai, kuriais gali naudotis ir šios įstaigos darbuotojai. Už vidinio kanalo nebuvimą
įstaigose numatyta administracinė atsakomybė ir bus taikomos piniginės baudos3. Kompetentingam
asmeniui pavedama analizuoti ir tirti gautą informaciją vidiniu informacijos apteikimo kanalu,
užtikrinti asmens pateikusio pranešimą konfidencialumą bei atlikti kitas jam pavestas funkcijas.
Svarbu pabrėžti kompetentingo subjekto teises, kurios yra labai svarbios užtikrinant gautos
informacijos tyrimą, tai pareiga įstaigos darbuotojams ir padaliniams teikti visą būtiną informaciją
kompetentingam asmeniui, kurio priimti sprendimai yra privalomi visiems įstaigoms darbuotojams
(Aprašo IV skyrius). Aprašo V skyrius darbdavį įpareigoja įdiegiant vidaus pranešimų teikimo
kanalus sudaryti galimybes informaciją apie pažeidimus pateikti vienu ar daugiau būdų (asmeniškai
kompetentingam asmeniui, paštu arba elektroniniu paštu, naudojantis interneto platformomis
(internetu arba intranetu), telefonu, „karštąja linija‟ ir pan.). Asmuo teikdamas pranešimą gali jį teikti
laisva forma arba užpildant Aprašu patvirtintą formą, tačiau abiem atvejais privalo nurodyti savo
asmens duomenis įskaitant darbovietę, pažeidimo aplinkybes ir faktinius duomenis, pažeidimą
padariusio asmens (-ų) duomenis, sužinojimo apie pranešamą pažeidimą datą ir aplinkybes, bei jei
turi tai pagrindžiančius duomenis. Tuo tarpu Aprašo patvirtintoje formoje duomenų reikalaujama
daugiau, kaip pavyzdžiui pažeidimą padariusio asmens galimas motyvas, kitų asmenų galėjusių
prisidėti prie pažeidimo padarymo duomenys, liudytojo (-ų) duomenys, asmenis ar institucijas,
kurioms yra jau parnešęs apie pažeidimą ir jei gavo atsakymą, nurodyti atsakymo esmę. Darbdaviui
nustatoma prievolė numatyti administracines procedūras, užtikrinančias tiek informaciją pateikusio
asmens, tiek pateiktos informacijos turinio, iš kurio būtų galima pranešimą pateikusį asmenį
identifikuoti, konfidencialumą, nepriklausomai nuo pažeidimo tyrimo rezultatų, išskyrus tuo atveju,
kai raštu pranešėjas pats prašo neužtikrinti jo konfidencialumo ar pateikiama žinomai melaginga
informacija. Gavus informaciją apie galimai ketinamą padaryti ar padaryta nusikalstamą veiką, ši
informacija su asmens pateikusio informaciją apie pažeidimą duomenimis, ne vėliau kaip per dvi
darbo dienas, persiunčiama teisėsaugos institucijoms, įgaliotoms tirti tokio pobūdžio galimas
nusikalstamas veikas, apie tai informuojant asmenį. Tokiu atveju dėl informacijos persiuntimo,
asmens sutikimas nereikalingas. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas išnagrinėja
pateiktą informaciją ir pradeda ją nagrinėti arba priima motyvuotą sprendimą jos nenagrinėti, abiem
atvejais apie tai informuojant asmenį pateikusį informaciją apie pažeidimą. Asmuo, pateikęs
informaciją apie pažeidimą ir dėl to jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, gali konsultuotis su
kompetentingu subjektu teisinių priemonių ar gynybos būdų arba pranešimu kreiptis į Lietuvos
Respublikos prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju. Kompetentingas subjektas išnagrinėjęs
informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas informuoja informaciją pateikusį asmenį apie priimtą
sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, išaiškina sprendimo apskundimo tvarką, priešingu
atveju asmuo gali kreiptis su pranešimu į Lietuvos Respublikos prokuratūrą. Su informacija apie
įstaigoje paskirtą kompetentingą subjektą, nurodant jo kontaktus, informacijos pateikimo apie
pažeidimus ir nagrinėjimo įstaigoje procedūromis turi būti supažindinti visi darbuotojai
komunikavimo kanalais bei informaciją paskelbiant viešai. Labai svarbu dar kartą pabrėžti ir
informuoti darbuotojus apie tai, kad vadovaujantis pranešėjų apsaugos įstatymu informacija
teikiama tik apie veiksmus, kurie gali pažeisti ar pažeidžia viešąjį interesą. Tuo tarpu
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informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninį interesą įstatymo prasme nėra
laikomas pranešimu.
Tikslu nustatyti ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) ir
jai pavaldžios įstaigos yra tinkamai pasiruošusios įvykdyti Įstatymo nuostatas tuo tikslu įsidiegusios
saugius informacijos pateikimo vidinius kanalus bei ar pranešėjų apsauga kaip korupcijai atsparią
aplinką užtikrinanti priemonė yra veiksminga, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose.
Minėta sritis formaliai atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus
korupcijos riziką sąlygojančius kriterijus:
1. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo (5 kriterijus).
Vertinant pagal kitus Korupcijos prevencijos įstatyme numatytus korupcijos pasireiškimo
tikimybės kriterijus, daugiau atitikčių nenustatyta.
Analizuotas laikotarpis: 2019 m. rugsėjo 30 d. – 2020 m. spalio 1 d. (informacija vertintina,
kuri buvo pateikta iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.).
Korupcijos pasireiškimo tikimybės pranešėjų apsaugos srityje nustatymą, vertinimą ir
aprašymą atliko Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1633 „Dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ Antikorupcijos ir atitikties skyriaus patarėja Neringa
Lipskienė.
Vertinimas atliktas analizės ir apibendrinimo metodais, analizuojant teisės aktus,
reglamentuojančius pranešėjų apsaugą, viešai skelbiamos informacijos stebėjimas ir analizavimas.
2020 m. rugpjūčio 24 raštu Nr. 10-6072 kreipėsi dėl informacijos pateikimo, prašant pateikti
informaciją kaip įstaigose įgyvendintos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatos, į pavaldžias įstaigas:
Lietuvos bioetikos komitetą; Nacionalinį transplantacijos biurą prie SAM; Radiacinės saugos centrą;
SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centrą; Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnybą prie SAM; Valstybinę ligonių kasą prie SAM; Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie LR
SAM; Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie SAM; Higienos institutą; Lietuvos medicinos
biblioteką; Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją; Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centrą; Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą;
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą; Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie SAM; Valstybinį
psichikos sveikatos centrą; Respublikinį priklausomybės ligų centrą; Valstybinę teismo medicinos
tarnybą; VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninę; VšĮ Kauno klinikinę ligoninę; Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninę VšĮ Kauno klinikas; VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninę; VšĮ
Nacionalinį kraujo centrą; VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninę; VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos
sanatoriją „Palangos Gintaras‟; VšĮ Respublikinę Kauno ligoninę; VšĮ Respublikinę Klaipėdos
ligoninę; VšĮ Respublikinę Panevėžio ligoninę; VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę; VšĮ Respublikinę
Vilniaus psichiatrijos ligoninę; VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę; VšĮ „Rokiškio
psichiatrijos ligoninė“; VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“; VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikas; VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką; UAB „Universiteto vaistinė“.
Analizuoti teisės aktai ir jų atitiktis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr.
1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatoms.
Iš 36 Ministerijai pavaldžių įstaigų informacijos nepateikė tik viena įstaiga VšĮ Alytaus
apskrities tuberkuliozinė ligoninė. Ministerija ir iš 36 Ministerijai pavaldžių įstaigų tik 21 turi
pasitvirtinusios informacijos teikimo apie pažeidimus tvarkos aprašus (toliau – Tvarkos aprašas), 15
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neturi (įskaitant VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozinė ligoninė). Dauguma įstaigų, kurios yra
pasitvirtinusios Tvarkos aprašus, juos skelbia viešai interneto svetainėje.
Ministerija 2019 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu
Nr. V-654 „Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo‟ pasitvirtino informacijos apie pažeidimus teikimo, priėmimo,
registravimo, tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Kompetentingo subjekto funkcijas pavesta
įgyvendinti Antikorupcijos ir atitikties skyriui. Su tvarka supažindinti visi Ministerijos darbuotojai,
o pati tvarka skelbiama Ministerijos interneto svetainėje. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių,
techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai reglamentuota
informacijos apie pažeidimus teikimo, priėmimo ir registravimo, informacijos apie pažeidimus
tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarka, kompetentingos subjekto funkcijos. Informacija įstaigai gali
būti teikiama tiesiogiai Antikorupcijos ir atitikties skyriaus darbuotojams, elektroniniu paštu
pranesk@sam.lt.
Ministerijai pavaldžios įstaigos:
1. Lietuvos bioetikos komitetas 2020 m. rugpjūčio 27 d. raštu (gauto rašto Nr. 9-17803)
informavo, kad pasitvirtinę įstaigoje Tvarkos paršo neturi, tačiau vadovaujantis Ministerijos Vidaus
audito skyriaus 2020 m. liepos 9 d. Lietuvos bioetikos komiteto vidaus veiklos audito ataskaitos Nr.
VAA-8 rekomendacijomis bei 2020 m. liepos 22 d. Ministerijai pateiktu rekomendacijų
įgyvendinimo planu Nr. 2-194, Lietuvos bioetikos komitetas 2021 m. I ketv. parengs informacijos
apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarkos aprašą.
2. Nacionalinis transplantacijos biuras prie sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. rugpjūčio
28 d. raštu Nr. T5-359 (gauto rašto Nr. 9-17828) informavo, kad 2020 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus
įsakymu Nr. T1-92 paskyrė už pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir vidinio kanalo
administravimą atsakingą asmenį t.y. Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vyriausiąją specialistę (
taip pat atsakinga už korupcijos prevenciją). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įstaiga nėra pasirengusi
Tvarkos aprašo ir nėra įsidiegusi saugaus informacijos teikimo apie pažeidimus vidinio kanalo, tad
lieka neaišku, ką paskirtas kompetentingas asmuo administruoja. Darbdavys paskirdamas
kompetentingą subjektą ir pavesdamas administruoti vidinį kanalą, kuris net nėra įdiegtas,
nenustačius jokios pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad neįgyvendino pranešėjų apsaugos įstatymo
ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai
įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar
siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės,
praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet pranešėjams
neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas konfidencialumas. Taip pat
atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. liepos mėnesį viešuose informacijos šaltiniuose4 pasirodė
informacija, kurioje buvo skelbta, kad įstaigą dėl nesutarimų su vadovu palieka daug darbuotojų,
todėl įstaigai yra būtina sudaryti sąlygas darbuotojams ne tik pateikti informaciją apie galimus
pažeidimus, bet ir tinkamai užtikrinti jų apsaugą nuo neigiamo poveikio.
3. Radiacinės saugos centras 2020 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. (1.6.E)-2-2881 (gauto rašto Nr.
9-17611) informavo apie 2018 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. 87 patvirtintą informacijos
apie pažeidimus teikimo tvarką bei įstaigoje paskirtą kompetentingą subjektą (teisininkas, atsakingas
už korupcijos prevenciją). Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų
įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, jos
priėmimas ir registravimas, informacijos vertinimas ir sprendimų priėmimas. Informacija įstaigai gali
būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsta įstaigos bendruoju pašto adresu
rsc@rsc.lt. Apraše nurodyta, kad gautą informaciją bendruoju įstaigos elektroniniu paštu, registruota
kompetentingas subjektas, tačiau tokiu atveju, kai informacija teikiama bendruoju įstaigos
4
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elektroniniu paštu, kyla didelė rizika, kad nebus tinkamai užtikrintas pranešėjo konfidencialumas, o
su gauta informacija galės susipažinti ir tie asmenys, dėl kurių galimai neteisėtų veiksmų ir teikiama
informacija. Tvarka viešai neskelbiama.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 2020 m. rugpjūčio 27
d. raštu Nr. 02-509 (gauto rašto Nr. 9-17801) informavo, kad įstaiga yra pasitvirtinusi informacijos
apie pažeidimus teikimo tvarką, kuri skelbiama interneto svetainėje. Interneto svetainėje, skiltyje
„pranešk apie pažeidimus‟ nurodoma, kad informacija apie galimus pažeidimus teikiama įstaigoje
įdiegtu vidinius saugiu kanalu el. paštu pranesk@essc.sam.lt. Informacijos apie pažeidimus teikimo
tvarka įstaigoje patvirtinta 2020 m. rugpjūčio 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. 05-66 paskiriant
kompetentingo subjekto funkcijas atlikti įstaigos Administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei,
kuri įstaigoje taip pat atsakinga už korupcijos prevenciją. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių,
techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos
apie pažeidimus teikimo tvarka, jos priėmimas ir registravimas, informacijos vertinimas ir sprendimų
priėmimas. Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsta
elektroniniu paštu pranesk@essc.sam.lt.
5. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. D2-8502- (1.11) (gauto rašto Nr. 9-17836) informavo,
kad pranešėjų apsaugos nuostatas pagal pranešėjų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 patvirtintą tvarką, yra įgyvendinusi, nustatant
informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarką valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. T1-957 (nauja redakcija 2020-09-14 įsakymas Nr. T1-1721-(1.1)),
IX skyriuje „Anoniminių ir kitų pranešimų apie teisės aktų pažeidimus, piktnaudžiavimus
nagrinėjimas‟, kuris skelbiamas interneto svetainėje5. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad rašte
nurodytas darbo reglamentas patvirtintas dar tuomet, kai nebuvo įsigaliojęs pranešėjų apsaugos
įstatymas, kuris nors ir priimtas 2017 m. lapkričio 28 d., įsigaliojo tik 2019 m. sausio 1 d., o Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1133, kuriuo patvirtintas Vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas, priimtas tik
2018 m. lapkričio 14 d., tačiau patvirtinant naujos redakcijos darbo reglamentą IX skyriuje
„Anoniminių ir kitų pranešimų apie teisės aktų pažeidimus, piktnaudžiavimus nagrinėjimas‟
reikšmingų keitimų nepadaryta. Pranešėjų apsaugos instituto nereikėtų painioti su žmogaus teisėmis
pranešti dėl įstaigos darbuotojų veiksmų, galimai nesąžiningos jų veiklos (109 punktas). Tokie
pranešimai vadovaujantis darbo reglamentu yra pateikiami, registruojami ir nagrinėjami bendra
tvarka, apie gautą informaciją informuojami skyrių vedėjai, kurie susipažinę su informaciją teikia
siūlymus įstaigos vadovui dėl pažeidimo nagrinėjimo. Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams
skirto pranešti apie įstaigoje padarytus galimus teisės pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus
kompetentingo subjekto, pavedant administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios pranešimų teikimo
tvarkos, ne tik, kad neįgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu
Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas
ne tik galimybės darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba
sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti
informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio
bei neužtikrinamas konfidencialumas.
6. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. rugpjūčio 26 d.
elektroniniu laišku informavo, kad įstaiga 2019 m. spalio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1K-226 yra
pasitvirtinusi Pranešimų apie pažeidimus pateikimo vidiniu informacijos kanalu ir šių pranešimų
nagrinėjimo taisykles, kurios skelbiamos interneto svetainėje. 2020 m. gruodžio 22 d. patikrinus
5
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interneto svetainę, nustatyta, kad skiltyje „Veikla“ yra patalpinta informacija apie pranešėjų apsaugą.
Parengta atmintinė, kurioje aiškiai išdėstoma pagrindinės pranešėjų teisinio reguliavimo nuostatos,
kas gali teikti informaciją apie pažeidimus, kokiu būdu, kam, kas įstaigoje atsakingas už pranešėjų
apsaugą ir kita svarbi bei aktuali informacija. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių, techninių ir
kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai reglamentuota informacijos apie
pažeidimus teikimo, administravimo, nagrinėjimo tvarka ir kompetentingo subjekto (sudaryta
komisija, kuri atsakinga už korupcijos prevencijos koordinavimą ir kontrolę) funkcijos,
konfidencialumą užtikrinančios priemonės. Informacija įstaigai gali būti teikiama elektroniniu paštu
pranesk@vlk.lt, tiesiogiai komisijos nariams atvykus į įstaigą.
7. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
2020 m. rugpjūčio 27 d. elektroniniu laišku informavo, kad įstaiga yra pasitvirtinusi informacijos
apie pažeidimus teikimo tvarką, kuri skelbiama interneto svetainėje. Patikrinus interneto svetainę,
skiltyje „Pranešėjų apsauga‟ yra patalpintas pranešėjų apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtinta pranešimo apie pažeidimą forma, Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta
pranešimų nagrinėjimo schema bei 2020 m. kovo 11 d. įstaigos viršininko įsakymu Nr. (1.4) 1A-103
patvirtinta Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių,
techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos
apie pažeidimus teikimo tvarka, jos priėmimas ir registravimas, konfidencialumo užtikrinimas,
informacijos apie pažeidimus tyrimo tvarka ir sprendimų priėmimas. Informacija įstaigai gali būti
teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsta elektroniniu paštu pranesk@vvkt.lt, arba
paštu su žyma ant voko „Asmeniškai‟. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tvarkoje nesimato, kam
pavesta įstaigoje atlikti kompetentingo subjekto funkcijas, kas galimai yra reglamentuota viršininko
įsakyme, kuris nėra paviešintas, o asmens (-ų) kontaktiniai duomenys, atsakingų įstaigoje už
pranešėjų apsaugą taip pat nėra viešinami, todėl darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar
darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, pateikti pranešimą tiesiai kompetentingam asmeniui arba
paštu, būtų sudėtinga.
8. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m.
rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 2-50959 (gauto rašto Nr. 9-17843) informavo, kad įgyvendindamas Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų
įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas paskyrė kompetentingą subjektą – Teisės ir viešųjų
pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę ir sukūrė vidinį pranešimų kanalą – el. p. pranesk@nvsc.lt.
Šiuo metu NVSC rengia informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašą. Paskutinį kartą
interneto svetainė tikrinta 2020 m. gruodžio 11 d., tačiau tvarka neskelbiama.
9. Higienos institutas prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m.
rugpjūčio 25 d. raštu Nr. (1.14)-01-427 (gauto rašto Nr. 9-17592) informavo, kad įstaiga yra
pasitvirtinusi informacijos apie pažeidimus teikimo tvarką, kuri skelbiama interneto svetainėje. 2019
m. birželio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-39 patvirtinta Informacijos apie pažeidimus teikimo
tvarka. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis
pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, jos priėmimas ir
registravimas, informacijos apie pažeidimus tyrimo tvarka ir sprendimų priėmimas, paskirtas
kompetentingas subjektas t.y. Ekonominio skyriaus planavimo specialistė, atsakinga įstaigoje už
korupcijos prevenciją. Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui,
arba atsiųsta elektroniniu paštu pranesk@hi.lt.
10. Lietuvos medicinos biblioteka 2020 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. SD(1.14)79 (gauto rašto
Nr. 9-17831) informavo, kad įstaiga yra pasitvirtinusi Asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų
nagrinėjimo tvarką, o tinklalapyje skelbiama apie galimybes bei būdus pranešti apie korupcinio ar
kitokio pobūdžio pažeidimus. Taip pat informavo, kad iki 2020 m. lapkričio 16 d. planuoja peržiūrėti,
atnaujinti arba patvirtinti naujus reikiamus tvarkos aprašus, įgyvendinančius pranešėjų apsaugos
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įstatymo ir Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 patvirtintos tvarkos nuostatas.
Įstaigos interneto svetainėje paskutinį kartą buvo tikrinta 2020 m. gruodžio 11 d., tačiau jokios
informacijos apie įstaigoje įdiegtą informacijos pateikimo apie pažeidimus vidinį kanalą, paskirtą
kompetentingą asmenį, tvarka užtikrinanti pranešėjų apsaugą viešai neskelbiama, kas leidžia manyti,
kad iki nurodyto termino įstaiga nesiėmė tinkamų organizacinių ir techninių galimybių sudaryti
darbuotojams galimybę pranešti apie įstaigoje galimai daromus pažeidimus. Tokiu atveju įstaigoje
neįdiegus darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje padarytus galimus teisės pažeidimus vidinio
kanalo, nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios
pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad neįgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos
Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai įgyvendina savo
pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar
darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir
pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo
neigiamo poveikio bei neužtikrinamas konfidencialumas.
11. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 2020 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr.
S-982 (gauto rašto Nr. 9-17786) informavo, kad įstaiga visa apimtimi įgyvendina pranešėjų apsaugos
įstatymo ir Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 patvirtinto Aprašo nuostatas.
Informacija apie pažeidimų įstaigoje teikimo tvarką ir teisinių garantijų užtikrinimo mechanizmas
pranešėjui yra skelbiami įstaigos interneto svetainėje, o informacijos apie pažeidimus įstaigoje
teikimo aprašas yra rengiamas. Įstaigos interneto svetainėje paskutinį kartą buvo tikrinta 2020 m.
gruodžio 11 d., kur darbuotojai informuojami, kad susidūrę su negerovėmis darbe gali saugiai pranešti
apie darbo tvarkos pažeidimus (neblaivumo atvejus, turto gadinimą, transporto neteisėtą naudojimą
ir pan.), apie interesų konfliktus, įvairias vagystes, dokumentų klastojimus, sukčiavimus ir kitus
nusikaltimus, o taip pat dėl korupcinių veikų (kyšininkavimo, papirkinėjimo, piktnaudžiavimo
tarnyba ir kt.) užpildydami anoniminio pranešimo formą ir išsiųsdami ją el. paštu pranesk@nvspl.lt.
Su darbuotojų teikiamais pranešimais susipažins tik atsakingas už prevencijos korupciją asmuo, kuris
inicijuos pranešimo tyrimą ir priims sprendimus kurį vadovą informuoti inicijuotam pranešimo
tyrimui atlikti. Pranešimas nebus perduotas nagrinėti skunde minimam asmeniui ar padaliniui kurio
žinioje dirba skundžiamas asmuo, taip pat tyrimo metu ši informacija nebus teikiama skundžiamo
asmens tiesioginiam vadovui. Vidinio pranešimo kanalo aprašo rengimo metu, darbuotojai gali
naudotis išoriniais pranešimų kanalais – teikti pranešimus apie negeroves darbe ir vadovų netinkamus
ar nusikalstamus veiksmus, kompetentingai institucijai, t. y., Generalinei prokuratūrai ir elektroniniu
paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt. Nors darbuotojams pateikiama informacija kokią
informaciją ir kokiu būdu bei kam jie gali pateikti apie įstaigoje padarytus ar daromus pažeidimus,
įdiegtas informacijos pateikimo vidinis kanalas ir paskirtas kompetentingas subjektas, tačiau iš dalies
viešai skelbiama informacija yra klaidingo turinio, kadangi nei pranešėjų apsaugos įstatymo
nuostatos, nei Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 patvirtinta „Pranešimo apie
pažeidimą‟ forma nenumato galimybės vidiniu informacijos pateikimo kanalu, ar kompetentingai
institucijai tiesiogiai pateikti anoniminio pranešimo. Tokiu atveju nenustačius pranešimų teikimo, jų
registravimo, nagrinėjimo bei sprendimų priėmimo tvarkos, darbdavys tik iš dalies įvykdė savo
pareigą ir įgyvendino pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše
patvirtintas nuostatas, kas sudaro prielaidas, kad gali būti pranešėjams neužtikrinama tinkama
apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas tinkamai jų konfidencialumas, kas sudaro
prielaidas darbuotojams nepasitikėti įstaigoje nustatyta tvarka ir rinktis informaciją pateikti ne vidiniu
įstaigoje įdiegtu saugiu kanalu, o tiesiogiai kompetentingam asmeniui ir nors pats pranešėjų apsaugos
įstatymas numato šiuos du pranešimo pateikimo būdus kaip alternatyvius, tačiau įstaiga, atsižvelgiant
į pastaruoju metu viešoje erdvėje pasirodžiusią neigiamą informaciją tiek apie viešuosius pirkimus,
tiek apie atskirų asmenų įdarbinimą, turėtų skaidrinti savo vidinius procesus ir diegti įstaigoje
antikorupcinę politiką.
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12. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras 2020 m. rugsėjo 2 d. raštu
Nr. 1.7 (1)-D-530 (gauto rašto Nr. 9-18056) informavo, kad pasitvirtinę įstaigoje Tvarkos aprašo
neturi, nėra įdiegę vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo, tačiau vadovaujantis
Ministerijos Vidaus audito skyriaus 2020 m. liepos 20 d. vidaus veiklos audito ataskaitos Nr. VAA9 rekomendacijomis Kompetencijų centre įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą
ir paskirti atsakingus asmenis ar asmenų grupę ar specialų padalinį, kurie administruotų vidinį
informacijos apie pažeidimus kanalą, nagrinėtų juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrintų
asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, suplanavo tai įgyvendinti iki 2020
m. rugsėjo 30 d.. 2020 m. gruodžio 14 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę nustatyta, kad 2020 m.
rugsėjo 16 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. I-243 patvirtintas informacijos pagal Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas ir paskelbtas viešai. Įstaigoje imtasi
reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas,
reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, jos priėmimas, registravimas,
persiuntimas, informacijos apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas, paskirtas
kompetentingas subjektas Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui,
paštu arba atsiųsta elektroniniu paštu adresu praneseju.apsauga@sskc.lt. Interneto svetainėje ne tik
paskelbta tvarka, bet ir pateiktos aiškios ir trumpos rekomendacijos, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad
tvarkoje nesimato, kam pavesta įstaigoje atlikti kompetentingo subjekto funkcijas, kas iš tvarkos
matosi kad yra reglamentuota direktoriaus įsakyme, kuris nėra paviešintas, o asmens (-ų) kontaktiniai
duomenys, atsakingų įstaigoje už pranešėjų apsaugą taip pat nėra viešinami, tačiau galima daryti
prielaidą, kadangi ši informacija skelbiama „Korupcijos prevencija‟ skiltyje, todėl pranešėjų
apsaugos nuostatas įstaigoje pavesta įgyvendinti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją t.y.
direktoriaus pavaduotojui, tačiau darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai
arba sutartiniai santykiai, norint pateikti pranešimą tiesiai kompetentingam asmeniui, pirmiausia
reikėtų ieškotis papildomos informacijas, kas įstaigoje atsakingas už pranešėjų apsaugos instituto
įgyvendinimą.
13. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 2020 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. S(4.8)-263
(gauto rašto Nr. 9-17737) informavo, kad įstaiga 2020 m. birželio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V61 yra pasitvirtinusi Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro pranešėjų apsaugos tvarką, kuri
vadovaujantis tvarkos 24 punktu turi būti skelbiama įstaigos interneto svetainės korupcijos
prevencijos skyriuje. 2020 m. gruodžio 15 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę, nustatyta, kad
skiltyje „Korupcijos prevencija“ ši tvarka bei informacija darbuotojams apie galimybę pateikti
informaciją apie pažeidimus įstaigoje įdiegtu vidinius kanalu neskelbiama.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau –
pranešėjų apsaugos įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas,
jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems
priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę
viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. Tuo
tarpu reikalavimai įstaigoms įdiegiant vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus,
informacijos apie pažeidimus teikimas, kompetentingo subjekto funkcijos, informacijos apie
pažeidimus teikimo būdai ir nagrinėjimas, reglamentuoti Vyriausybės nutarimu patvirtintame vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos
apraše. Siekiant užtikrinti įstaigoje įdiegto vidinio kanalo administravimą, įstaigos vadovas turi
paskirti kompetentingą subjektą, ir užtikrinti galimybę jam savarankiškai veikti ir objektyviai atlikti
jam pavestas ir šiame apraše apibrėžtas funkcijas. Kompetentingam asmeniui pavedama analizuoti ir
tirti gautą informaciją vidiniu informacijos apteikimo kanalu, užtikrinti asmens pateikusio pranešimą
konfidencialumą bei atlikti kitas jam pavestas funkcijas. Pagal norminius teisės aktus, darbdaviui yra
privaloma įdiegti vidaus pranešimų teikimo kanalą, sudaryti galimybes informaciją apie pažeidimus
pateikti vienu ar daugiau būdų (asmeniškai kompetentingam asmeniui, paštu arba elektroniniu paštu,
naudojantis interneto platformomis (internetu arba intranetu), telefonu, „karštąja linija‟ ir pan.).
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Asmuo teikdamas pranešimą gali jį teikti laisva forma arba užpildant Aprašu patvirtintą formą, tačiau
abiem atvejais privalo nurodyti savo asmens duomenis įskaitant darbovietę, pažeidimo aplinkybes ir
faktinius duomenis, pažeidimą padariusio asmens (-ų) duomenis, sužinojimo apie pranešamą
pažeidimą datą ir aplinkybes, bei jei turi tai pagrindžiančius duomenis. Tuo tarpu Aprašo patvirtintoje
formoje duomenų reikalaujama daugiau, kaip pavyzdžiui pažeidimą padariusio asmens galimas
motyvas, kitų asmenų galėjusių prisidėti prie pažeidimo padarymo duomenys, liudytojo (-ų)
duomenys, asmenis ar institucijas, kurioms yra jau parnešęs apie pažeidimą ir jei gavo atsakymą,
nurodyti atsakymo esmę. Darbdaviui nustatoma prievolė numatyti administracines procedūras,
užtikrinančias tiek informaciją pateikusio asmens, tiek pateiktos informacijos turinio, iš kurio būtų
galima pranešimą pateikusį asmenį identifikuoti, konfidencialumą, nepriklausomai nuo pažeidimo
tyrimo rezultatų, išskyrus tuo atveju, kai raštu pranešėjas pats prašo neužtikrinti jo konfidencialumo
ar pateikiama žinomai melaginga informacija. Gavus informaciją apie galimai ketinamą padaryti ar
padaryta nusikalstamą veiką, ši informacija su asmens pateikusio informaciją apie pažeidimą
duomenimis, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, persiunčiama teisėsaugos institucijoms, įgaliotoms
tirti tokio pobūdžio galimas nusikalstamas veikas, apie tai informuojant asmenį. Tokiu atveju dėl
informacijos persiuntimo, asmens sutikimas nereikalingas. Kompetentingas subjektas per penkias
darbo dienas išnagrinėja pateiktą informaciją ir pradeda ją nagrinėti arba priima motyvuotą sprendimą
jos nenagrinėti, abiem atvejais apie tai informuojant asmenį pateikusį informaciją apie pažeidimą.
Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą ir dėl to jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, gali
konsultuotis su kompetentingu subjektu teisinių priemonių ar gynybos būdų arba pranešimu kreiptis
į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju. Kompetentingas subjektas
išnagrinėjęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas informuoja informaciją pateikusį asmenį apie
priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, išaiškina sprendimo apskundimo tvarką,
priešingu atveju asmuo gali kreiptis su pranešimu į Lietuvos Respublikos prokuratūrą. Su informacija
apie įstaigoje paskirtą kompetentingą subjektą, nurodant jo kontaktus, informacijos pateikimo apie
pažeidimus ir nagrinėjimo įstaigoje procedūromis turi būti supažindinti visi darbuotojai
komunikavimo kanalais bei informaciją paskelbiant viešai.
Tačiau išanalizavus įstaigos parengtą pranešėjų apsaugos tvarką, darytina išvada, kad įstaiga ne
tik, kad neįgyvendino Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatų, bet iš esmės net nesuprato
teisinio reguliavimo. Įstaigoje nėra įdiegto informacijos teikimo apie pažeidimus vidaus kanalo.
Parengtoje tvarkoje aiškinamos netgi įstatymo sąvokos, pranešimo pateikimo priežastys ir
atsakomybė, pranešimo teikimo būdai, pranešėjų konfidencialumas, apsauga, paskata, teisinė
pagalba, vidinio kanalo įdiegimas t.y. išdėstomos įstatymo nuostatos, nesugebant atskirti, kad
kompetentinga institucija ir kompetentingas subjektas nėra tapatu. Tvarkoje nėra niekaip
reglamentuoti įstaigos vadovo įsakymu suteikti įgaliojimai kompetentingam subjektui, užtikrinti
įstaigoje įdiegto informacijos teikimo apie pažeidimus kanalo administravimą, gautos informacijos
registravimą, vertinimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir kitas su pranešėjų apsauga įstaigoje
susijusias funkcijas. Pranešėjų apsaugos įstatymo 5 str. 2 d. aiškiai reglamentuoja, kad
kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendina Lietuvos Respublikos prokuratūra, todėl įstaigos
vidinėje tvarkoje, netikslinga aiškinti įstatymo nuostatų. Tvarkos IV skyriuje reglamentuojama
pranešimų pateikimo būdai, kur išdėstoma, kad darbuotojas gali pranešti informaciją apie pažeidimą
vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją t.
y. Lietuvos Respublikos prokuratūrą arba kreiptis viešai. Pati tvarka yra nelogiška ir nenuosekli pvz.
15.1.3. punkte nurodoma, kad „Centro darbuotojas užregistruoja informacijos rinkinį pas centro
direktoriaus įsakymu patvirtintą asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją (sveikatos mokymų
skyriaus vyriausioji specialistė). Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo registras
laikomas ir pildomas Atsakingojo asmens. Registre turi būti žymima gautos informacijos svarstymo,
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tyrimo, vertinimo, konfidencialumo, apsaugos, paskatos, teisinės pagalbos, galutinio sprendimo
priėmimo eiga ir saugomi atliktų veiksmų įrodymai. Registro forma el. laikmena‟ todėl lieka visiškai
nesuprantama ką turi daryti kompetentingas subjektas įstaigoje, kokiu būdu ir kas bei kur
registruojama, juk nei paskatos, nei teisinės pagalbos įstaiga net neturi įgaliojimų teikti, o 2020 m.
birželio 30 d. įstaigos direktoriaus įsakyme Nr. V-61 net nėra užsimenama, kam įstaigoje už pranešėjų
apsaugos instituto įgyvendinimą atsakingas asmuo yra asmuo, atsakingas įstaigoje už korupcijos
prevenciją. 15.1.4 punkte nurodoma, kad „Atsakingas asmuo informuoja Centro direktorių apie
registruotą informacijos rinkinį dėl galimų korupcinių veikų ir organizuoja gautos informacijos
rinkinio svarstymą, kuriame dalyvauja direktoriaus įsakymu paskirti centro vadovybė ir skyrių
vedėjai‟. Lieka neaišku ar kiekvienu atskiru atveju bus rengiamas įsakymas, ar svarstyme dalyvaujant
visai vadovybei ir skyrių vedėjams bus tinkamai užtikrinamas informaciją pateikusio asmens
konfidencialumas. O kas bus jei bus pateikta informacija ne apie korupcinę veiką, juk norminiai teisės
aktai pažeidimų sampratą išplečia ir ši įstatymo sąvoka yra apibrėžta net gi tvarkoje. 15.1.6. punkte
reglamentuojama, kad „informacijos rinkinio svarstymas protokoluojamas. Protokole pažymimas
pateiktos svarstymui medžiagos patikimumas, vertinama rizika Centro veiklos kokybės smukimui
nepašalinus informacijos rinkinyje įvardintų veiklos trūkumų‟, tačiau visiškai neaišku, kad jei bus
nustatoma, kad rizikos įstaigos veiklai nėra, kokie bus tolimesni veiksmai. Atitinkamai yra
netinkamai išdėstomos tvarkoje ir kitos darbuotojų, pateikusių informaciją apie pažeidimus teisės,
kaip pav. 16 p. nurodoma, kad darbuotojas pateikęs informaciją apie pažeidimus Centre yra
apsaugomas, skatinamas ir jam teikiamos pagalbos priemonės, kad užtikrinti: saugų informacijos apie
pažeidimus teikimą vidiniu kanalu, kreipimąsi į kompetentingą instituciją, viešą kreipimąsi į
visuomenę; asmens konfidencialumą; draudimą daryti neigiamą poveikį darbuotojui, teisę gauti
atlyginimą už vertingą informaciją, teisę gauti kompensaciją; teisę į nemokamą teisinę pagalbą;
atleidimą nuo atsakomybės. Pabrėžiama, kad pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus
įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių
asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes
pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti
tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą ir kiti šio įstatymo nuostatas įgyvendinantys lydimieji teisės
aktai, bet ne įstaigos vidinė tvarka.
Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje padarytus galimus
teisės pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant administruoti vidinį
kanalą, netinkamai reglamentavus pranešimų teikimo tvarką, įstaiga ne tik, kad neįgyvendina
pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau
darbdavys netinkamai įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams
kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo,
rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet
pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas konfidencialumas, o
neaiški tvarka ir reglamentavimas, neįdiegus informacijos teikimo apie pažeidimus vidinio saugaus
kanalo, sudaro sąlygas darbuotojams teikti parnešimus iš kart kompetentingai institucijai.
14. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 2020 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 4R-351 (gauto rašto Nr.
9-17594) informavo, kad įstaiga 2019 m. gruodžio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V-25 yra
pasitvirtinusi Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus tvarką, kuri interneto svetainėje
nepaskelbta. Įstaigoje imtasi tinkamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas
vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, informacijos
apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas, paskirtas kompetentingas subjektas t.y. bendrųjų
reikalų skyriaus teisininkė, atsakinga įstaigoje už korupcijos prevenciją. Informacija įstaigai gali būti
teikiama vieninteliu būdu, atsiunčiant elektroniniu paštu pranesejuapsauga@ulac.lt, kurį patikrinus
nustatyta, kad jis neveikia, nes grįžta nuoroda, kad išsiųsti laiško nurodytu adresu nėra galimybės,
tačiau netrukus techniniai sutrikimai buvo pašalinti. Atkreiptinas dėmesys, kad tvarkos aprašo 3
punkte, reglamentuojama, kad Centro gauta informacija apie pažeidimus priimama , registruojama,
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tikrinama, vertinama, nagrinėjama ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą, apsaugos
priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Nutarimu ir šiuo Aprašu, tačiau pačiame apraše
daugiau pranešimo registravimas visiškai nedetalizuojamas, todėl iš tvarkos nėra galimybės suprasti
ar tinkamai tokiu būdu užtikrinamas pranešančio asmens apie pažeidimą konfidencialumas bei visos
informacijos, iš kurios būtų galima identifikuoti pranešančiojo tapatybę konfidencialumas. Taip pat,
kadangi jokia informacija apie pranešėjų apsaugą interneto svetainėje neskelbiama, darbuotojams
kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, norint pateikti
pranešimą, sudarytų papildomų rūpesčių, ieškant aktualios informacijos.
15. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m.
rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 1S-244 (gauto rašto Nr. 9-17829) informavo, kad Informacijos apie
pažeidimus įstaigoje teikimo tvarka patalpinta įstaigos interneto svetainėje. 2020 m. gruodžio 16 d.
patikrinus interneto svetainę nustatyta, kad interneto svetainėje aiškiai matoma skiltis „Pranešėjų
apsauga‟, kurioje aiškiai išdėstomi pagrindiniai pranešėjų apsaugos įstatymo aspektai, ir pagrindinės
įstaigos parengtos tvarkos gairės. Taip pat patalpintas 2020 m. balandžio 6 d. direktoriaus įsakymu
Nr. 12P-19 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas. Įstaigoje imtasi
tinkamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas,
reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, informacijos priėmimas ir registravimas,
informacijos apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas, paskirtas kompetentingas subjektas
(p.s. asmuo atsakingas įstaigoje už korupcijos prevenciją, direktoriaus pavaduotojas personalui ir
administracinei veiklai). Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui
arba elektroniniu paštu pranesk@vtpt.lt. Atkreiptinas dėmesys tik, kad direktoriaus įsakymas
neskelbiamas, atsakingų asmenų už pranešėjų apsaugą jokie kontaktai nenurodyti, todėl
darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, norint
pateikti pranešimą, sudarytų papildomų rūpesčių, ieškant aktualios informacijos norint pranešti
tiesiogiai kompetentingam subjektui.
16. Valstybinis psichikos sveikatos centras 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 20V-98 (gauto
rašto Nr. 9-17830) informavo, kad Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarka patalpinta
įstaigos interneto svetainėje. 2020 m. gruodžio 16 d. patikrinus interneto svetainę nustatyta, kad
interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija‟, yra nuoroda į pranešėjų apsaugą, kurioje aiškiai
išdėstomi pagrindiniai pranešėjų apsaugos įstatymo aspektai, patalpinta nuoroda į patį įstatymą bei
įgyvendinančius kitus teisės aktus. Taip pat patalpintas 2020 m. rugpjūčio 18 d. direktoriaus įsakymu
Nr. 1V-25 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas. Įstaigoje imtasi tinkamų
organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota
informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, informacijos priėmimas ir registravimas, informacijos
apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas, paskirtas kompetentingas subjektas (p.s.
tikėtina, kad asmuo atsakingas įstaigoje už korupcijos prevenciją, tačiau interneto svetainėje taip pat
nenurodomi darbuotojo jokie kontaktiniai duomenys). Informacija įstaigai gali būti teikiama
tiesiogiai kompetentingam subjektui arba elektroniniu paštu pranesk@vpsc.lt. Atkreiptinas dėmesys
tik, kad direktoriaus įsakymas neskelbiamas, atsakingų asmenų už pranešėjų apsaugą jokie kontaktai
nenurodyti, todėl darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai
santykiai, norint pateikti pranešimą, sudarytų papildomų rūpesčių, ieškant aktualios informacijos
norint pranešti tiesiogiai kompetentingam subjektui.
17. Respublikinis priklausomybių ligų centras 2020 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. 2.9-(2.1)-(2.10449)-359 (gauto rašto Nr. 9-17657) informavo, kad Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo
tvarka patalpinta įstaigos interneto svetainėje. 2020 m. gruodžio 16 d. patikrinus interneto svetainę
nustatyta, kad interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija‟, yra paviešintas 2020 m.
rugpjūčio 25 d. įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. 1.3-100 (1.2), kuriuo patvirtintas Informacijos apie
pažeidimus teikimo tvarkos aprašas ir paskirtas vidaus audito specialistė kompetentingu subjektu
pavedant jai administruoti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. Įstaigoje imtasi
organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota
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tik informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, kuri aptaria tik labai abstrakčius veiksmus. Tačiau
tvarkoje nereglamentuotas informacijos registravimas, todėl iš tvarkos nėra galimybės suprasti ar
tinkamai tokiu būdu užtikrinamas pranešančio asmens apie pažeidimą konfidencialumas bei visos
informacijos, iš kurios būtų galima identifikuoti pranešančiojo tapatybę konfidencialumas.
Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui arba elektroniniu paštu
korupcija@rplc.lt arba telefonu (8 5) 2130018. Atkreiptinas dėmesys, kad Korupcijos prevencijos
įstatymo nuostatų nereikėtų maišyti su pranešėjų apsaugos institutu, kadangi apie korupciją įstaigoje
taip pat galima pranešti tuo pačiu elektroniniu paštu, kuris skirtas visiems asmenims susidūrusiems
su korupcijos apraiškomis įstaigoje.
18. Valstybinės teismo medicinos tarnyba 2020 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. (1.7) SD-307 (gauto
rašto Nr. 9-17690) informavo, kad 2020 m. gegužės 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-53 pasitvirtino
Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarkos aprašą. 2020 m. gruodžio 16 d. patikrinus
interneto svetainę nustatyta, kad interneto svetainėje yra skiltis „Pranešėjų apsauga‟, kurioje
patalpinta Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas. Įstaigoje imtasi tinkamų
organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota
išsamiai informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, informacijos priėmimas ir registravimas,
informacijos apie pažeidimus vertinimas, nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas, konfidencialumo
užtikrinimas, bei darbuotojų atsakomybė už konfidencialumo nuostatų pažeidimą, paskirtas
kompetentingas subjektas, o už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo
užtikrinimą atsakingas įstaigos direktorius. Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai
kompetentingam
subjektui
atvykus
į
įstaigą,
paštu
arba
elektroniniu
paštu
praneseju.apsauga@vtmt.lt. Atkreiptinas dėmesys tik, kad direktoriaus įsakymas neskelbiamas,
atsakingų asmenų už pranešėjų apsaugą jokie kontaktai nenurodyti, todėl darbuotojams kuriuos su
įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, norint pateikti pranešimą, sudarytų
papildomų rūpesčių, ieškant aktualios informacijos norint pranešti tiesiogiai kompetentingam
subjektui.
19. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė informacijos nepateikė. 2020 m. gruodžio 17 d.
patikrinus ligoninės interneto svetainėje apie pranešėjų apsaugą jokia informacija neskelbiama.
20. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 3V-2000 (gauto rašto Nr. 917690) informavo, kad 2020 m. rugsėjo 8 d. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė reorganizuojama
jungimo būdu prijungiant prie VšĮ Kauno klinikinės ligoninės. Atsižvelgiant į tai, paaiškino, kad
VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje yra parengtas ir patvirtintas informacijos apie pažeidimus
teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2019-06-10 generalinio direktoriaus įsakymu r. 1-211, kuris
bus atnaujintas susijungus minėtoms gydymo įstaigoms. 2020 m. gruodžio 17 d. patikrinus VšĮ
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės interneto svetainę, jokios paviešintos
informacijos apie pranešėjų apsaugą nėra, o susisiekus su rašto rengėju, atsakingu po
reorganizacijos įstaigoje už korupcijos prevenciją telefonu, patvirtino, kad įstaiga iki šiol nėra
įsidiegusi informacijos apie pažeidimus vidinio teikimo kanalo, nėra pasirengusi tvarkos,
nepaskyrusi ir kompetentingo subjekto. Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams skirto
pranešti apie įstaigoje padarytus galimus teisės pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus kompetentingo
subjekto, pavedant administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios pranešimų teikimo tvarkos, ne tik,
kad neįgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų
nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės
darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai
(konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą
įstaigoje, bet pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas
konfidencialumas.
21. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 2020 m. rugpjūčio 28 d.
raštu Nr. S-(1.20)-7990 ( gauto rašto Nr. 9-17884) informavo, kad už pranešėjų apsaugos įstatymo ir
vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionalumo užtikrinimo
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tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr.
1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatų įgyvendinimą
atsakingu paskirtas įstaigos direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas, kuris taip pat įstaigoje
atsakingas už korupcijos prevenciją. Informacija, kaip galima pranešti apie galimai nusikalstamas
veikas patalpinta internete, pacientų ir darbuotojų darbo vietose, pateikiama periodiškai darbuotojams
susirinkimuose, o vidiniu kanalu informaciją gali teikti tiek darbuotojai, tiek pacientai. 2020 m.
gruodžio 17 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę, jokios paviešintos informacijos apie pranešėjų
apsaugą nėra, o tik bendro pobūdžio informacija apie korupcijos prevenciją bei galimybę pranešti
apie korupcinio pobūdžio veikas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pranešėjų apsaugos institutas
yra savarankiškas ir jo nereikėtų tapatinti su korupcijos prevencija. Įstaiga iki šiol nėra įsidiegusi
informacijos apie pažeidimus vidinio teikimo kanalo, nėra pasirengusi tvarkos, nepaskyrusi ir
kompetentingo subjekto. Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje
padarytus galimus teisės pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant
administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad neįgyvendina
pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau
darbdavys netinkamai įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams
kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo,
rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet
pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas konfidencialumas, o
neįdiegus informacijos teikimo apie pažeidimus vidinio saugaus kanalo, sudaro sąlygas darbuotojams
teikti parnešimus iš kart kompetentingai institucijai, ką patvirtino ir tam tikri atvejai.
22. VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 12-1148 (gauto rašto Nr.
9-17865) informavo, kad turi 2020 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2-409 pasitvirtinę
Informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašą. Taip pat
informavo, kad darbuotojai gali pateiki informaciją bendruoju pasitikėjimo telefonu ar automatiniu
atsakikliu, elektroniniu paštu korupcija@jurlig.lt arba paliekant žinutę interneto svetainėje, skiltyje
„Korupcijos prevencija‟, „Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją‟, „Pranešk apie
korupciją‟. Atkreiptinas dėmesys, kad įstaiga pasitvirtino tvarką, po Ministerijos raštiško kreipimosi.
2020 m. gruodžio 17 d., patikrinus įstaigos interneto svetainę, nustatyta, kad įsakymas ir tvarka
skelbiama interneto svetainėje, „Korupcijos prevencija‟ skiltyje. Įsakymu sudaryta komisija, kuriai
pavesta vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas. Įstaigoje imtasi organizacinių, techninių ir kitų
veiksmų, kad būtų reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, priėmimas ir
registravimas, vertinimas ir sprendimų priėmimas. Informacija įstaigai gali būti teikiama bendruoju
pasitikėjimo telefonu, kuris nurodomas arba automatiniu atsakikliu, elektroniniu paštu
korupcija@jurlig.lt arba paliekant žinutę interneto svetainėje, paštu arba tiesiogiai kompetentingam
asmeniui. Atkreiptinas dėmesys, kad paliekant žinutę interneto svetainėje, skiltyje „Pranešk apie
korupciją‟ informacija paskutinį kartą atnaujinta 2016 m. liepos 29 d., o joje nurodoma, kad „Pacientų
ir lankytojų dėmesiui! Jeigu Jūs mūsų įstaigoje susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
ar kitais tokio pobūdžio teisės pažeidimais, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia
teisinė atsakomybė, prašome Jūsų, apie tai pranešti telefonu Nr. 846 491196 (atsakingam darbuotojui
už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Klaipėdos jūrininkų ligoninėje), elektroniniu
paštu korupcija@jurlig.lt arba užpildyti žemiau pateiktą formą (anonimiškumą garantuojame)‟, taigi
darytina išvada, kad paliekant žinutę interneto svetainėje, įgyvendinamos Korupcijos prevencijos
įstatymo nuostatos, todėl būtina tokiu atveju ją adaptuoti ir atnaujinti ir pagal pranešėjų apsaugos
įstatymo nuostatas, tačiau rekomenduotina nemaišyti pranešėjų apsaugos instituto su korupcijos
prevencija.
23. VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau – NKC) 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 7-346
(gauto rašto Nr. 9-17864) informavo, kad užtikrina korupcijos priežasčių, sąlygų prevencinį
vertinimą, atskleidimą ir šalinimą, sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą: nuolat
renkama NKC veiklos sričių antikorupcinei analizei ir vertinimui/korupcijos pasireiškimo tikimybės
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nustatymui reikalinga informacija, atliekamas NKC veiklos sričių vertinimas, teikiamos išvados su
pasiūlymais, sudaromi planai ir programos. Šiuo metu NKC galioja ir yra paskelbti NKC direktoriaus
2020-07-09 įsakymu Nr. B-232 patvirtinti: 2020-2022 metu korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių planas" (toliau — Planas) ir 2020-2022 metu korupcijos prevencijos
programa. NKC vadovaujasi privalomomis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų
darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklėmis,
kurios skelbiamos NKC interneto svetainėje, taip pat NKC laikosi ir įgyvendina LR korupcijos
prevencijos, LR pranešėjų apsaugos įstatymus bei susijusius teisės aktus. Įstaigoje jau įgyvendinamas
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo
tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl
Lietuvos Respublikos įstatymo įgyvendinimo". Įstaiga ėmėsi reikiamų organizacinių, techninių ir kitų
veiksmų, kad būtų įdiegti ir išviešinti vidiniai ir išoriniai informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalai (toliau — vidiniai kanalai): NKC interneto svetainėje yra paskelbta informacija su NKC, SAM
ir STT kontaktais, kuriais asmenys gali pranešti apie korupcijos apraiškas. Tokiu būdu užtikrinama
galimybė bet kuriam asmeniui, įskaitant ir asmenis, kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo
santykiai arba sutartiniai santykiai, pranešti apie pažeidimą LR pranešėjų apsaugos įstatymo 4 str.
nustatytais būdais: asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti: 1) įstaigoje per vidini informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalą; 2) kompetentingai institucijai tiesiogiai; 3) viešai. Taip pat interneto
svetainėje pateikiama pranešimo forma bei galimi kontaktai, įskaitant NKC asmens, atsakingo už
korupcijos prevenciją ir jos kontrolę. Taikomos priemonės, užtikrinančios teiktinos informacijos
(pranešimo) konfidencialumą: NKC darbuotojai pasirašo konfidencialios informacijos apsaugos
sutarti (priedas Nr. 1) ir konfidencialumo deklaraciją (priedas Nr. 2), tokiu būdu darbuotojas
įpareigojamas neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims (bet kuriam kitam
darbuotojui ar kitam asmeniui). Taip pat kiekvienas darbuotojas turi individualius prisijungimus prie
kompiuterių (priedas Nr. 2), kiti asmenys negali žinoti darbuotojo kompiuterio slaptažodžio. NKC
interneto svetainėje nurodyti NKC kontaktai, kuriais asmenys gali informuoti apie korupcijos
apraiškas (pažeidimus), susiję su viena NKC darbo vieta arba NKC asmeniu, atsakingu už korupcijos
prevenciją įstaigoje. Todėl, jei pranešimas dėl korupcijos apraiškos (pažeidimo) būtų gautas per
įstaigos nurodytus kanalus (el. p. ar telefonu ar paštu), informaciją gautų darbuotojas, kuris užtikrinta
informacijos konfidencialumą bei kontrolę. Svarbu pažymėti, kad Plano 2.4. punkte nurodyta, kad
gavus informacijos apie galimai korupcinio pobūdžio NKC darbuotojų veiklą, būtų nedelsiant atliktas
tarnybinis patikrinimas, tam tikslui NKC direktoriaus įsakymu būtų sudaryta komisija ar paskirtas
atsakingas asmuo. Įstaigoje nėra paskirto vieno kompetentingo subjekto, kuris įstaigoje administruoja
vidinį kanalą, tokias funkcijas pagal poreiki atliktų specialistas, NKC direktoriaus įsakymu paskirtas
atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę (kiek tai susiję su pranešimo gavimu) arba kitas
darbuotojas pagal darbo funkcijas, tačiau NKC nebuvo gauta pranešimų apie pažeidimus, kaip jie
suprantami pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą. Įstaigoje nėra patvirtinta informacijos apie
pažeidimus teikimo tvarka kaip atskiras dokumentas, tačiau yra viešai skelbiami NKC ir kitų
organizacijų kontaktai, kuriais asmuo gali kreiptis dėl jo manymu įvykusio ar vykdomo pažeidimo.
Taip pat pateikė 2020 m. kovo 17 d. direktoriaus įsakymą Nr. B-101 „Dėl VšĮ Nacionalinio kraujo
centro konfidencialios informacijos apsaugos‟ kuriuo patvirtinama konfidencialios informacijos
sutartis tarp darbdavio ir darbuotojo. Konfidencialia informacija darbdavys laiko praktiškai bet kokią
įstaigos informaciją kaip pvz. darbdavio veikla, rodikliai, finansiniai planai, atlyginimai, informacija
apie gaminamą ir prekiaujamą produkciją, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus, darbo sąlygas,
klientų sąrašus, komercines paslaptis ir pan. taip pat pridedama konfidencialumo deklaracija ir 2018
m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. B-481 „ Dėl viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro informacinių
ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos
aprašo patvirtinimo‟.
2020 m. gruodžio 17 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę, nustatyta, kad apie pranešėjų
apsaugos instituto nuostatas, informacija neviešinama. Iš pateikto atsakymo darytina išvada, kad
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įstaiga nuo pranešėjų apsaugos įstatymo įsigaliojimo (2019 m. sausio 1 d.) praėjus beveik 2 metams,
ne tik, kad nesiėmė jokių organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų
kanalas, reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, paskirtas kompetentingas
subjektas, bet net nesuprato pranešėjų apsaugos instituto, teisinio reglamentavimo, principų, tikslų
bei įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų numatytos prievolės kaip darbdaviui ir negeba teisiškai
atskirti pranešėjų apsaugos instituto nuo korupcijos prevencijos. Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus
darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje padarytus galimus teisės pažeidimus vidinio kanalo,
nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios
pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad neįgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos
Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai įgyvendina savo
pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar
darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir
pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo
neigiamo poveikio bei neužtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialios informacijos apsaugos
sutartis du darbuotoju ne tik, kad neužtikrina darbuotojo pateikusio informaciją apie pažeidimą apie
konfidencialumą, bet verčia asmenį informaciją iš kart pateikti tiesiogiai kompetentingai institucijai.
Atkreiptinas dėmesys, kad pranešėjų apsaugos įstatyme aiškiai reglamentuota, kad kai asmuo
pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją apie pažeidimą, susijusią su
komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia
informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas
komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos
apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nurodytą išimtį,
taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai
institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams (3 str. 3 d.).
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė
atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, pranešėjų apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą
informaciją (3 str. 4 d.). Atsižvelgiant į 2018 metais pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl buvusios vadovės
galimai neteisėtų veiksmų, pastaruoju metu gaunamų skundų dėl įstaigos veiklos, įstaiga turėtų
skaidrinti savo vidinius procesus ir diegti įstaigoje antikorupcinę politiką.
24. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė 2020 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. (1.10)-S-130 informavo,
kad įstaiga įsipareigoja pagal galiojančius teisės aktus parengti Informacijos ligoninėje teikimo tvarką
iki 2020 m. rugsėjo 30 d. ir ją patalpinti interneto svetainėje. 2020 m. gruodžio 17 d. patikrinus
interneto svetainę, nustatyta, kad jokia informacija apie pranešėjų apsaugos institutą neskelbiama.
Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje padarytus galimus teisės
pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant administruoti vidinį kanalą,
nenustačius jokios pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad neįgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymo
ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai
įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar
siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės,
praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet ir nėra aišku, kad
pranešėjams tinkamai būtų užtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei pranešėjo
konfidencialumas, kas skatina darbuotojus informaciją teikti tiesiogiai kompetentingai institucijai.
25. VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras‟ 2020 m. rugpjūčio 28 d.
raštu Nr. (1.13)SR-234 (gauto rašto Nr. 9-17867) informavo, kad Informacijos pagal Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos interneto
svetainėje. 2020 m. gruodžio 18 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę nustatyta, kad interneto
svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija‟ yra išskirta skiltis „Pranešėjų apsauga‟, kurioje glaustai
išdėstoma pranešėjų apsaugos įstatymo pagrindinės nuostatos, patalpintos nuorodos į pranešėjų
apsaugos įstatymą bei į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133
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„Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Aprašą. Taip pat
patalpintas 2020 m. sausio 7 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. IV-2, patvirtintas Informacijos pagal
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas. Įstaigoje imtasi reikiamų
organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai
reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, kompetentingos subjekto funkcijos,
informacijos apie pažeidimus priėmimas ir registravimas, vertinimas, sprendimų priėmimas,
draudimas daryti poveikį ir darbuotojų atsakomybė, konfidencialumo užtikrinimas. Informacija
įstaigai gali būti teikiama paštu, tiesiogiai atvykus į įstaigos sekretoriatą arba elektroniniu paštu
pranesk@palangosgintaras.lt. Atkreiptinas dėmesys, kad tvarkoje numatyta, kad asmuo informaciją
gali pateikti tiesiogiai atvykęs į įstaigos sekretoriatą, tačiau tokiu atveju būtų sunku užtikrinanti
pranešančiojo asmens tapatybę, todėl geriau būtų šią nuostatą pakeiti, kad asmuo galėtų informaciją
pateikti tiesiogiai kompetentingam subjektui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad prie pateiktos
informacijos apie pranešėjų apsaugą neskelbiami asmens (-ų), atsakingų įstaigoje už pranešėjų
apsaugą ir įgyvendinantys kompetentingos subjekto funkcijas, kontaktiniai duomenys, apraše nėra
įvardintas asmuo (-ys) įgyvendinantys kompetentingo subjekto funkcijas, o pats įsakymas
neskelbiamas. Kadangi informacija skelbiama „Korupcijos prevencija‟ skiltyje darytina tik prielaida,
kad kompetentingo subjekto funkcijas pavesta vykdyti asmeniui, atsakingam įstaigoje už korupcijos
prevenciją t.y. viešųjų pirkimų organizatorei.
26. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė 2020 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. S-2918 (1.12) (gauto
rašto Nr. 9-17858) informavo, kad ligoninės generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. įsakymu
Nr. 1-211 pasitvirtino Informacijos apie pažeidimus įstaigoje teikimo tvarkos aprašą. Įstaiga
reorganizuota, todėl interneto svetainė panaikinta. Įstaigoje imtasi tinkamų organizacinių, techninių
ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos apie
pažeidimus teikimo tvarka, informacijos priėmimas ir registravimas, informacijos apie pažeidimus
vertinimas ir sprendimų priėmimas, paskirtas kompetentingas subjektas (Inovacijų ir plėtros
koordinatorius). Informacija įstaigai galėjo būti teikiama tiesiogiai kompetentingam subjektui arba
interneto svetainėje skiltyje „Susisiekime‟ - „Pranešimai apie pažeidimus‟.
27. VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. (1.27)-S3-437 (gauto
rašto Nr. 9-17941) informavo, kad ligoninės interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija‟
yra sukurta tam skirta nuoroda „Pranešėjų apsauga‟, kurioje yra patalpinta visa informacija apie
pranešėjų apsaugą ir apie veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. 2020 m.
gruodžio 18 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę nustatyta, kad interneto svetainėje skiltyje
„Korupcijos prevencija‟ yra išskirta skiltis „Pranešėjų apsauga‟, kurioje glaustai išdėstoma pranešėjų
apsaugos įstatymo pagrindinės nuostatos, patalpintos nuorodos į pranešėjų apsaugos įstatymą bei į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Aprašą. Taip pat patalpintas
Informacijos apie pažeidimus ligoninėje teikimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja informacijos
apie įstaigoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie
pažeidimus priėmimo įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos
vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių, techninių ir kitų
veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai reglamentuota informacijos apie
pažeidimus teikimo tvarka, kompetentingos subjekto funkcijos, informacijos apie pažeidimus
priėmimas ir registravimas, vertinimas, sprendimų priėmimas, draudimas daryti poveikį ir darbuotojų
atsakomybė, konfidencialumo užtikrinimas. Informacija įstaigai gali būti teikiama tiesiogiai
kompetentingam subjektui (darbo grupė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, o
kontaktai skelbiami „Korupcijos prevencija‟ skiltyje) arba pateikiant informaciją elektroniniu paštu
netyliu@kal.lt.
28. VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. S-3571 (gauto rašto
Nr. 9-17799) informavo, kad 2020 m. kovo 3 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-59 patvirtintas
Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos parašas. 2020 m. gruodžio 18 d. patikrinus įstaigos
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interneto svetainę nustatyta, kad interneto svetainėje informacija apie pranešėjų apsaugą neskelbiama,
tačiau ligoninės interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija‟ prie nuorodų kur ir kokiu būdu
galima pranešti apie korupciją, ties informacija kokiu būdu apie korupciją įstaigoje galima pranešti
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, nurodytas ir apraše įvardintas kaip informacijos
apie pažeidimus teikimo įstaigoje vidaus kanalas pranesk@panevezioligonine.lt. Įstaigoje imtasi
reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai
reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo, priėmimo ir registravimo, informacijos apie
pažeidimus tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarka, kompetentingos subjekto funkcijos (atskiru
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija). Informacija įstaigai gali būti teikiama elektroniniu paštu
pranesk@panevezioligonine.lt.
29. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė elektroniniu paštu informavo, kad 2019 m. gruodžio 31
d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-1341 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo
tvarkos parašas. 2020 m. gruodžio 22 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę nustatyta, kad interneto
svetainėje informacija apie pranešėjų apsaugą neskelbiama. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių
veiksmų, aiškiai reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo, priėmimo ir registravimo,
informacijos apie pažeidimus vertinimo, tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarka, paskirtas
kompetentingas subjektas – teisės skyrius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ligoninė nėra įsidiegusi
vidinio pranešimų teikimo kanalo, todėl vadovaujantis nustatyta ligoninėje tvarka, pranešimai apie
pažeidimus įstaigoje, gali būti teikiami tiesiogiai kompetentingam subjektui ligoninės
administracijoje arba atsiųstas ligoninės elektroninio pašto adresu info@siauliuligonine.lt. Apraše
nurodyta, kad gautą informaciją bendruoju įstaigos elektroniniu paštu, registruota kompetentingas
subjektas, tačiau tokiu atveju, kai informacija teikiama bendruoju įstaigos elektroniniu paštu, kyla
didelė rizika, kad nebus tinkamai užtikrintas pranešėjo konfidencialumas, o su gauta informacija galės
susipažinti ir tie asmenys, dėl kurių galimai neteisėtų veiksmų ir teikiama informacija. Taip pat,
kadangi interneto svetainėje neskelbiama nei pati tvarka, nei jokia informacija apie pranešėjų
apsaugą, darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai,
norint pateikti pranešimą tiesiai kompetentingam asmeniui, pirmiausia reikėtų ieškotis papildomos
informacijas, kas įstaigoje atsakingas už pranešėjų apsaugos instituto įgyvendinimą.
30. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 2020 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. K2-606
(gauto rašto Nr. 9-17656) informavo, kad 2020 m. sausio 9 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V19 patvirtintas Ligoninės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų
funkcionavimo užtikrinimo tvarka. 2020 m. gruodžio 22 d. patikrinus įstaigos interneto svetainę
nustatyta, kad interneto svetainėje informacija apie pranešėjų apsaugą neskelbiama. Įstaigoje imtasi
reikiamų organizacinių veiksmų, reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo
tvarka, kompetentingo subjekto (Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė), funkcijos.
Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ligoninė nėra įsidiegusi vidinio pranešimų teikimo kanalo, todėl
vadovaujantis nustatyta ligoninėje tvarka, pranešimai apie pažeidimus įstaigoje, gali būti teikiami
tiesiogiai kompetentingam subjektui tarnybiniu elektroniniu paštu jovita.rozankeviciene@rvpl.lt.
Taip pat tvarkoje nėra reglamentuota gautos informacijos registracija, tokiu atveju, kyla didelė rizika,
kad nebus tinkamai užtikrintas pranešėjo konfidencialumas, o su gauta informacija galės susipažinti
ir tie asmenys, dėl kurių galimai neteisėtų veiksmų ir teikiama informacija. Taip pat, kadangi interneto
svetainėje neskelbiama nei pati tvarka, nei jokia informacija apie pranešėjų apsaugą, darbuotojams
kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, norint pateikti pranešimą
tiesiai kompetentingam asmeniui, pirmiausia reikėtų ieškotis papildomos informacijas, kas įstaigoje
atsakingas už pranešėjų apsaugos instituto įgyvendinimą.
31. VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 2R-5.6
-3006 (gauto rašto Nr. 9-17887) informavo, kad ligoninė turi pasitvirtinusi Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuris skelbiamas ligoninės interneto svetainėje.
2020 m. gruodžio 22 d. patikrinus interneto svetainę, nustatyta, kad skiltyje „Administracinė
informacija“ yra patalpinta informacija apie pranešėjų apsaugą. Parengta atmintinė, kurioje aiškiai
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išdėstoma pagrindinės pranešėjų teisinio reguliavimo nuostatos, kas gali teikti informaciją apie
pažeidimus, kokiu būdu, kam, kas įstaigoje atsakingas už pranešėjų apsaugą ir kita svarbi bei aktuali
informacija. Taip pat skelbiamas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos
aprašas, patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-1.6-202. Atkreiptinas
dėmesys, kad ligoninė tvarką dėl pranešėjų apsaugos pasitvirtino, gavus Ministerijos raštą dėl
informacijos pateikimo. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų
įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo,
nagrinėjimo tvarka ir kompetentingo subjekto (įgaliota teisės ir personalo skyriaus specialistė)
funkcijos. Informacija įstaigai gali būti teikiama elektroniniu paštu praneseju.apsauga@rvul.lt,
tiesiogiai pateikti informaciją apie pažeidimą atvykus į ligoninės Teisės ir personalo skyrių arba
paštu.
32. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ 2020 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. S(E)-57 (1.3E) (gauto
rašto Nr. 9-17855) informavo, kad ligoninė ligoninės svetainėje skelbiami asmens, atsakingo
ligoninėje už korupcijos prevenciją kontaktai, elgesio taisyklės susidūrus su korupcija, pranešimo
apie pažeidimo formą. 2020 m. gruodžio 22 d. patikrinus ligoninės interneto svetainę, nustatyta, kad
skiltyje „Korupcijos prevencija“, skelbiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio
14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
patvirtinta Pranešimo apie pažeidimą forma ir nurodyta, kad užpildytą pranešimą pateikti asmeniui,
atsakingam už korupciją ir kontrolę el. paštu linda.sirsinaitiene@vgn.lt. Atkreiptinas dėmesys, kad
jokia išsamesnė informacija apie pranešėjų apsaugą nėra skelbiama. Pranešėjų apsaugos institutas
yra savarankiškas ir jo nereikėtų tapatinti su korupcijos prevencija. Įstaiga iki šiol nėra įsidiegusi
informacijos apie pažeidimus vidinio teikimo kanalo, nėra pasirengusi tvarkos, nepaskyrusi ir
kompetentingo subjekto. Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje
padarytus galimus teisės pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant
administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad ligoninė
neįgyvendina pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų
nuostatų, tačiau darbdavys netinkamai įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės
darbuotojams kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai
(konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą
įstaigoje, bet pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas
konfidencialumas, o neįdiegus informacijos teikimo apie pažeidimus vidinio saugaus kanalo, sudaro
sąlygas darbuotojams teikti parnešimus iš kart kompetentingai institucijai.
33. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos 2020 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr.
3633 informavo, kad klinikose yra įdiegti vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai,
užtikrintas jų funkcionalumas, o už šių kanalų tinkamą funkcionavimą atsakinga Korupcijos
prevencijos grupė, kuri nagrinėja gautą informaciją apie korupcinius pažeidimus, renka ir kaupia
statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių, jų nagrinėjimo rezultatus bei užtikrina asmens,
pateikusio informaciją konfidencialumą. Taip pat yra pasirengę generalinio direktoriaus įsakymo
„Dėl pareiškimų, pranešimų, skundų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, nagrinėjimo
tvarkos“ projektą, kuris artimiausiu metu bus pasirašytas. Minėtame dokumente numatyta išsami
pareiškimų, pranešimų ir skundų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis pateikimo ir
nagrinėjimo tvarka. 2020 m. gruodžio 22 d. patikrinus ligoninės interneto svetainę, informacija apie
pranešėjų apsaugą neskelbiama. Tačiau skiltyje „Korupcijos prevencija“ nurodyta, kad susidūrus
ligoninėje su korupcinio pobūdžio veikla, galima pranešti už korupciją atsakingam asmeniui nurodytu
telefono numeriu, arba elektroniniu paštu aida.martinkeniene@santa.lt. 2020 m. gruodžio 29 d.
elektroniniu paštu ligoninė pateikė papildomai 2020 m. lapkričio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1061, patvirtintą Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo
ir tvarkymo taisykles. Atkreiptinas dėmesys, kad ligoninė tvarką dėl pranešėjų apsaugos pasitvirtino,
gavus Ministerijos raštą dėl informacijos pateikimo. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių,
techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai reglamentuota
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informacijos apie pažeidimus teikimo, nagrinėjimo tvarka ir kompetentingo subjekto (įgaliota teisės
ir personalo skyriaus specialistė) funkcijos, konfidencialumo užtikrinimas. Įsakyme numatyta, kad
tvarka bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje. Informacija įstaigai gali būti teikiama elektroniniu
paštu praneseju.apsauga@santa.lt, telefonu Nr. +370 697 71588, tiesiogiai kompetentingam asmeniui
(Korupcijos prevencijos grupei) informaciją apie pažeidimą atvykus į ligoninę, adresu Santariškių g.
2, F korpusas, kabinetas F499.
34. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė 2020 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. S3-2535 informavo,
kad 2019 m. liepos 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 57 patvirtino Informacijos apie pažeidimus
ligoninėje teikimo tvarką, kuri skelbiama ligoninės interneto svetainėje. 2020 m. gruodžio 22 d.
patikrinus interneto svetainę, nustatyta, kad skiltyje „Teisinė informacija“ ir „Korupcijos prevencija“
yra patalpintas Informacijos apie pažeidimus ligoninėje teikimo tvarkos aprašas. Įstaigoje imtasi
reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas vidinis pranešimų kanalas, aiškiai
reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo, priėmimo, registravimo, informacijos apie
pažeidimus tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarka. Paskirtas įstaigoje už tvarkos aprašo nuostatų
įgyvendinimą kompetentingas subjektas – asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ligoninėje.
Informacija įstaigai gali būti teikiama elektroniniu paštu pranesk@rpl.lt, arba tiesiogiai asmeniui
atsakingam už korupcijos prevenciją arba įstaigos vadovui. Taip pat interneto svetainėje yra skelbiami
asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją ligoninėje, kontaktai.
35. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Žalgirio klinika 2020 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr.
S(5.2)-1042 (gauto rašto Nr. 9-17942) informavo, kad 2020 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu
Nr. 05-221 „Dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Klinikoje“ patvirtino Vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarką. 2020
m. gruodžio 22 d. patikrinus interneto svetainę, nustatyta, kad tvarkos aprašas interneto svetainėje
neskelbiamas, tačiau tvarkoje reglamentuota, kad ši tvarka skelbiama Klinikos intranete. Atkreiptinas
dėmesys, kad minėta tvarka patvirtinta ligoninėje, po gauto Ministerijos rašto dėl informacijos
pateikimo. Įstaigoje imtasi reikiamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas
vidinis pranešimų kanalas, aiškiai reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo, priėmimo,
registravimo, informacijos apie pažeidimus tyrimo ir sprendimų priėmimo tvarka, kompetentingo
subjekto funkcijos. Paskirtas įstaigoje už tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą kompetentingas
subjektas – sudaryta komisija. Informacija įstaigai gali būti teikiama elektroniniu paštu
praneseju.apsauga@zalgirioklinika.lt, tiesiogiai kompetentingam subjektui, paštu. Tačiau
atkreiptinas dėmesys, tvarką dėl informacijos pateikimo apie pažeidimus įstaigoje skelbiant tik
Klinikos intranete, apsunkinamos sąlygos darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo
santykiai arba sutartiniai santykiai, pateikti informaciją apie pažeidimus įstaigoje, nes pirmiausia
reikėtų ieškotis papildomos informacijas, kas tikėtina skatintų pateikti informaciją apie pažeidimus
tiesiogiai kompetentingai institucijai.
36. UAB Universiteto vaistinė 2020 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. 1394 (gauto rašto Nr. 9-17718)
informavo, kad 2019 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-75 patvirtino Vidinio informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir įgyvendinimo tvarką. 020 m. gruodžio 22 d. patikrinus
interneto svetainę, nustatyta, kad tvarkos aprašas interneto svetainėje neskelbiamas. Tvarkoje
reglamentuota, kad įstaigoje vidinį kanalą el. paštą virginija@universitetovaistine.lt administruoti ir
atlikti korupcijos prevenciją ir kontrolę paveda kompetentingam subjektui Virginijai Anusauskienei,
kuriai pavedama administruoti vidinį kanalą, nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti
asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą, visus gautus dokumentus laikyti
buhalterijos seife, esant poreikiui pažeidimo tyrimui siūlyti sudaryti komisiją. Teikiant informaciją
nurodyti skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla.
Informaciją apie pažeidimus galima pateikti pirmiau nurodyti tarnybiniu elektroniniu paštu arba raštu
asmeniškai vaistinės direktorei.
Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14
d. nutarimu Nr. 1199 „Dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus universiteto savininko kapitalo
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didinimo‟, Ministerija 2020 m. lapkričio 18 d. Priėmimo – perdavimo aktu Nr. 3S-148 perdavė UAB
„Universiteto vaistinė‟ nematerialiąsias akcijas Vilniaus universitetui.
Analizuojamu laikotarpiu 2019 m. rugsėjo 30 d. – 2020 m. gruodžio 29 d. Ministerijai pavaldžiose
įstaigose pranešimų nebuvo gauta. 2020 m. birželio 1 d. Ministerijoje vidiniu informacijos apie
pažeidimus pateikimo kanalu gautas vienas pranešimas dėl patiriamo vadovo mobingo, tačiau atlikus
informacijos tyrimą, 2020 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. BR-334, nutraukta gautos informacijos apie
pažeidimą nagrinėjimo procedūra, nustačius, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka
Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra (toliau –
Generalinė prokuratūra) persiuntė pagal kompetenciją Ministerijai, kartu su sprendimu pripažinti
asmenį pranešėju, 8 pranešimus, iš kurių 4 gražinti Generalinei prokuratūrai, kadangi buvo
skundžiamos įstaigos, kurių dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina ne Ministerija, o
savivaldybės. Dėl dviejų gautų pranešimų (dviejų asmenų pranešimai dėl analogiškų aplinkybių) buvo
atliktas informacijos vertinimas ir organizuotas tyrimas, pavedant dėl gautos informacijos tyrimą atlikti
pačiai Asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Dėl gautos informacijos įstaigoje buvo atlikti neplaniniai
patikrinimai. Informacijai pasitvirtinus, dėl galimai padarytos darbuotojų nusikalstamos veikos buvo
kreiptasi į teisėsaugos institucijas, o dėl darbo pareigų pažeidimo buvo pradėtas tyrimas. Apie atliktus
veiksmus ir rezultatus Ministerija informavo Generalinę prokuratūrą. Taip pat dar dėl vieno gauto
pranešimo Ministerija pradėto tyrimą, tačiau atlikusi gautos informacijos vertinimą, nenustatė
pakankamo teisinio pagrindo pradėti tyrimo dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus
galimo darbo pareigų pažeidimo ir apie tai informavo Generalinę prokuratūrą.
2020 m. gruodžio 29 d., tikslu patikrint ar veikia įstaigose įdiegti vidiniai informacijos
pateikimo kanalai, 24 įstaigoms (pranesk@sam.lt; rsc@rsc.lt; pranesk@essc.sam.lt; pranesk@vlk.lt;
pranesk@nvsc.lt;
pranesk@hi.lt;
pranesk@nvspl.lt;
praneseju.apsauga@sskc.lt;
pranesejuapsauga@ulac.lt;
pranesk@vtpt.lt;
pranesk@vpsc.lt;
korupcija@rplc.lt;
praneseju.apsauga@vtmt.lt; korupcija@jurlig.lt; pranesk@palangosgintaras.lt; netyliu@kal.lt;
pranesk@panevezioligonine.lt;
info@siauliuligonine.lt;
jovita.rozankeviciene@rvpl.lt;
praneseju.apsauga@rvul.lt;
linda.sirsinaitiene@vgn.lt;
Aida.Martinkeniene@Santa.Lt;
pranesk@rpl.lt; praneseju.apsauga@zalgirioklinika.lt ) buvo išsiųstas kontrolinis pranešimas, prašant
patvirtinti iki darbo pabaigos, kad informaciją gavo. Tačiau patvirtinimai, kad informaciją gavo,
gauti tik iš 15 įstaigų, todėl darytina išvada, kad ne visos įstaigos, vadovaujantis Vidinių informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ tinkamai įgyvendina 21 punkte
reglamentuotą nuostatą, kad „Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie
pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios
informacijos gavimo faktą“.
Išvados
Vertinant pranešėjų apsaugos sritį Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytiems korupcijos
pasireiškimo tikimybės kriterijams, atitikties nenustatyta. Tačiau būtent įstaigose dirbantys
darbuotojai paprastai geriausiai išmano su savo darbo specifika susijusias rizikas, iš arti mato kolegų
elgesį ir gali laiku informuoti apie galimą sukčiavimą, korupciją ar kitus pažeidimus. Dėl šių
priežasčių vis daugiau viešojo ir privataus sektorių institucijų, įstaigų ir organizacijų visame pasaulyje
įsidiegia vidinius kanalus pranešimams apie galimą korupciją pateikti ir skatina darbuotojus netylėti.
Vidinis pranešimų kanalas su aiškiais saugumo standartais ir aiški vadovų pozicija, skatinanti pranešti
apie pastebėtus pažeidimus, gali tapti tvaria priemone, padedančia užtikrinti geresnį vidinių rizikų
valdymą. Apie įstaigose daromus pažeidimus dažniausiai ir greičiausiai sužino ne pašaliniai, o
įstaigoje dirbantys asmenys, todėl laiku neįgyvendinus pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų,
pranešimus pateikę asmenys bijo sulaukti neigiamo poveikio, o šis veiksnys lemia asmenų pasyvumą
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ir abejingumą siekiant padėti atskleisti bei greitai ir operatyviai išaiškinti įstaigoje daromus
pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, įstaigos skatinamos ir įpareigojamos užtikrinti efektyvią pranešėjų
apsaugą. Siekiant didinti nepakantumą korupcijai, skatinant pilietinį aktyvumą yra labai svarbu
sukurti patrauklų mechanizmą pranešėjams, kuris būtų lengvai prieinamas. Nors darbuotojai
pasirinktinai gali nuspręsti pranešti vidiniu ar išoriniu informacijos apie pažeidimus pateikimo kanalu
apie turimą informaciją, suteikiant galimybes pirmiausia pačiam įsivertinti rizikas, kylančias iš
pasekmių pranešus informaciją apie galimai daromus ar padarytus teisės pažeidimus. Tačiau
darbuotojai, kurie sužinojo apie neteisėtą veiką, turi turėti galimybę pirmiausia pranešti institucijos
ar įstaigos viduje, nesibaimindami galimo susidorojimo ar bet kokių neigiamų pasekmių savo
atžvilgiu. Atvira ir saugi galimybė pranešti apie neteisėtą ar netinkamą veiką gali nutiesti kelią į atvirą
organizacijos kultūrą tarp informaciją atskleidusio asmens ir organizacijos vadovybės.
Tačiau praėjus beveik dvejiems metams nuo Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo
įsigaliojimo, ne visos įstaigos yra įsidiegusios informacijos apie pažeidimus teikimo vidinius
kanalus, nėra pasirengusios informacijos pateikimo tvarkos, nepaskyrusios ir kompetentingo
subjekto. Tokiu atveju įstaigoje neįdiegus darbuotojams skirto pranešti apie įstaigoje padarytus
galimus teisės pažeidimus vidinio kanalo, nepaskirus kompetentingo subjekto, pavedant
administruoti vidinį kanalą, nenustačius jokios pranešimų teikimo tvarkos, ne tik, kad neįgyvendina
pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Vyriausybės nutarimu Apraše patvirtintų nuostatų, tačiau
darbdavys netinkamai įgyvendina savo pareigas, nesudarydamas ne tik galimybės darbuotojams
kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo,
rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, bet
pranešėjams neužtikrinama apsauga nuo neigiamo poveikio bei neužtikrinamas konfidencialumas, o
neįdiegus informacijos teikimo apie pažeidimus vidinio saugaus kanalo, sudaro sąlygas darbuotojams
teikti parnešimus iš kart kompetentingai institucijai.
Iš pateiktos analizės matosi, kad daugiausia įstaigų vadovų paskyrę kompetentingais subjektais
asmenį (-is) atsakingus įstaigoje už korupcijos prevenciją, tačiau pažymėtina, kad kompetentingu
subjektu turi būti skiriamas asmuo (-enys), kurio (-ių) reputacija ir kvalifikacija nekelia abejonių dėl
jų galimybių tinkamai įgyvendinti Aprašo nuostatas, tačiau ne visos įstaigos tinkamai įgyvendinusios
šią Aprašo 9 punkto nuostatą.
Taip pat svarbu paminėti, kad informacijos apteikimas įstaigoje įdiegtu vidiniu kanalu turi būti
užtikrinamas nepertraukiamai, tačiau daugelyje įstaigų kompetentingo subjekto įgaliojimai suteikti
vienam asmeniui, todėl kyla rizika, kad šiam asmeniui nebūnant darbe ( mokymai, atostogos,
nedarbingumas) bus netinkamai įgyvendinama Aprašo 23 punkte įtvirtinta nuostata, kad
„Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas po informacijos apie pažeidimą gavimo raštu
informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo“.
Todėl jei informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo negavo atsakymo arba įstaigoje nebuvo imtasi
veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo
4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos
Respublikos prokuratūrą.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ne visos įstaigos apie pranešėjų apsaugos nuostatų
užtikrinimą informaciją skelbia įstaigos interneto svetainėje, arba skelbiama tik tvarka, kurioje
numatoma, kad įstaigos vadovo įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas, bet pats įsakymas
neskelbiamas kartu su tvarka, todėl nėra aišku, kas įstaigoje atlieka kompetentingo subjekto funkcijas,
tokiu atveju apsunkinamos sąlygos darbuotojams kuriuos su įstaiga siejo tarnybos ar darbo santykiai
arba sutartiniai santykiai, pateikti informaciją apie pažeidimus įstaigoje, nes pirmiausia reikėtų
ieškotis papildomos informacijas, kas tikėtina skatintų pateikti informaciją apie pažeidimus tiesiogiai
kompetentingai institucijai. Tokiu atveju nėra tinkamai įgyvendinama Aprašo 12 punkte
reglamentuota nuostata, kad „Informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip
pat apie informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įstaigoje procedūrą teikiama įstaigos
vidiniais ir išoriniais, jei tokie yra, komunikavimo kanalais“.
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Siūlymai:
1. Įpareigoti įstaigas, kurios iki šiol nėra įgyvendinusios pranešėjų apsaugos nuostatų, iki
2021 m. I ketv. pabaigos imtis tinkamų organizacinių, techninių ir kitų veiksmų, kad būtų įdiegtas
vidinis pranešimų kanalas, reglamentuota informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka, informacijos
priėmimas ir registravimas, informacijos apie pažeidimus vertinimas ir sprendimų priėmimas,
paskirtas kompetentingas subjektas. Visoms kitoms įstaigoms pavesti iki 2021 m. I ketv. pabaigos
peržiūrėti pasirengtas informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkas ir jas pagal poreikį, pagal
pateiktas pirmiau nurodytas išvadas, atnaujinti.
2. Išvadą interneto svetainėje skelbti ne pilna apimtimi.
PRIDEDAMA. Lentelė Excel formatu.

Korupcijos prevencijos patarėja

Tel. 8 5 219 3309

Neringa Lipskienė

Biudžetinės viešojo administravimo įstaigos
SAM ir jai pavaldžios įstaigos
1. Lietuvos Biotekos komitetas

Biudžetinės įstaigos
Viešosios sveikatos priežiūros įstaigs
Kitos pavaldžios įstaigos
2. Nacionalinis trnasplantacijos
3. Radiacinės
biurassaugos
prie SAM
centras
4. Ekstremalių sveikatai5.situacijų
Valstybinė
centras
akreditavimo
6. Valstybinė
sveikatosligonių
priežiūros
kasa
7.veiklai
Valstybinė
tarnyba
vaistų kontrolės
8. Nacionalinis
tarnyba visuomenės
9. Higienos
sveikatos
institutas
centras 10. Lietuvos medicinos bioetika
11. Nacionalinė visuomenės
12. Sveikatos
sveikatos
priežiūros
priežiūros
13.
ir farmacijos
laboratorija
Sveikatos specialistų
mokslų ir ligų
14.
kompetencijų
Užkrečiamųjų
prevencijoscentras
centras
ligų ir15.
AIDS
Valstybinė
centras teismo psichiatrijos
16. valstybinis
tarnyba
psichikos17.
sveikatos
Respublikinis
centras
priklausomybės
18. Valstybinė
ligų teismo
centrasmedicinos
19. Alytaustarnyba
tuberkuliozės
20.ligoninė
Kauno klinikinė ligoninė
21. Lietuvos sveikatos mokslų
22. Klaipėdos
universiteto
Jūrininkų
ligoninė
23.
ligoninė
Nacionalinis
Kauno klinikos
kraujo centras
24. Palangos reabilitacijos
25.ligoninė
Palangos vaikų reabilitacijos
26. Respublikinė
sanatorija
Kauno
Palangos
27.
ligoninė
Respublikinė
gintaras Klaipėdos
28. Respublikinė
ligoninė
Panevėžio
29. Respublikinė
ligoninė
Šiaulių30.
ligoninė
Respublikinė Vilniaus
31.psichiatrijos
Respublikinėligoninė
Vilnaius
32.
universitetinė
Rokiškio psichiatrijos
ligoninė33.
ligoninė
Vilniaus gimdymo namai
34. Vilniaus universiteto35.
ligoninė
Vilniaus
Santaros
universiteto
klinikos
36.ligoninė
UAB Universiteto
Žalgirio klinika
vaistinė
Ministerija

Klausimai
1. Ar pateikė atsakyma?
Taip
x
x
x
x
x
x
x
x
Ne
2. Ar įstaigoje turi pasitvirtinę informacijos apie pažeidimus teikimo tvarką?
Taip
x
x
x
x
x
Ne
x
x
x su pastaba
3. Ar tvarka skelbiama viešai?
Taip
x
x
x su pastaba
Ne
x
x
x
x
x
4. Ar įstaigoje vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo, yra įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas?
Taip
x
x
x
x
x
Ne
x
x
x
5. Kokiu būdu galiam įstaigoje pateikti pranešimą?
Žodžiu
x
x
Telefonu
Paštu
x
x
Elektroniniu paštu
x
x
x
x
x
x
Paliekant žinute interneto svetainėje
x
Tiesiogiai kompetentingam subjektui
x
x
x
x
Niekaip
x
x
6. Ar taisyklėse, išsamiai apibrėžtas mechanizmas, darbuotojams pranešti apie pažeidimus įstaigos viduje?
Taip
x
x
x
x
Ne
x
x
x
x
7. Ar įstaiga turi nustatytas administracines procedūras, užtikrinančias vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą?
Taip
x
x
x
x
Ne
x
x
x
x
8.Kaip užtikrinamas pranešančio asmens duomenų saugumas?
Dirbti su jais gali tik apibrėžtas ratas Jūsų institucijos darbuotojų
x
x
x
x
Jokiu būdu prie šių duomenų neprieina darbuotojas, dėl kurio veiksmų pranešama
Pranešimai specialiai saugomi (pvz. saugomos patalpos, koduojami kompiuteriai ir kt.)
Duomenys naikinami pagal specialią tvarką
Taikoma atsakomybė darbuotojams, kurie neužtikrina arba pažeidžia duomenų saugumo taisykles
x
x
x
x
Neužtikrinamas
x
x
x
x
9. Ar tvarkoja numatyta, kaip reikia reaguoti ar kokių veikmsų imtis gavus darbuotojų pranešimus apie pažeidimus įstaigos viduje?
Taip
x
x
x
x
Ne
x
x
x
x
10. Kas įstaigoje administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir juo gautą informaciją?
Priskirtas asmuo
x
x
x
x
x
Asmenų grupė ar komisija
x
Specialus padalinys
Nepaskirta
x
x
11. Kokios atsakingo asmene pareigos?
Už korupcijos pravenciją atsakingas asmuo
x
x
x
x
Teininkas
x
x
x
Personalo darbuotojas
Auditorius
Mišri asmenų grupė
x
Įstaigos vadovo pabaduotojas
Viešųjų pirkimų specialistas
Kita
x
12. Ar šiams darbui yra skirtas etatas ar jo dalis?
Etatas ar jo dalis
Padalinys
Komisija
Pavesta papildoma funkcija
x
x
x
x
x
x
x
x
13. Ar tvarkoje numatytas laikas per kurį turi būti sureaguota į gautą darbuotojo pranešimą apie pažeidimą?
Taip
x
x
Ne
x
x
x
x
x
x
14. Ar darbuotojas, pranešęs apie pažeidimą įstaigoje, informuojamas apie veiksmus, kurių imtasi dėl jo pranešimo?
Taip raštu
x
x
x
x
Taip žodžiu
Taip abiem būdais
Neinformuojamas
x
x
x
x
14. Ar gavus darbuotojo prenšimą informuojamas įstaigos vadovas, ar tai numatyta tvarkoje?
Taip
x
x
x
x
Ne
x
x
x
x
15. Ar tvarkoje nurodyta, kaip įstaigoje užtikrinama, kad nebus imamasi jokių neigiamų veiksmų apie pažeidimus pranešusių darbuotojų atžvilgiu?
Taip
x
Ne
x
x
x
x
x
x
x
16. Kiek įstaigoje buvo gauta pranešimų per vidinį įstaigos kanalą nuo kanalo įdiegimo?
Buvo gauta nurodant skaičių
nebuvo gauta
x
x
x
x
x
x
x
x
17. Kiek įstaigoje buvo gauta pranešimų iš Generalinės prokuratūros?0
0
0
0
0
0
0
18. Kiek šiuo laikotarpiu gautų pranešimų įstaiga išnagrinėjo ir kokie 0priimti sprendimai?
0
0
0
0
0
0
Priimtas sprendimas nagrinėti gautą informaciją
0
0
0
0
0
0
0
Priimtas sprendimas nenagrinėti informacijos dėl neatitikties Pranešėjų
0 apsaugos įstatymui 0
0
0
0
0
0
Persiųsta teisėsaugos institucijoms
0
0
0
0
0
0
0
Persiųsta Generalinei prokuratūrai
0
0
0
0
0
0
0
Pradėtas darbo pareigų pažeidimo tyrimas
0
0
0
0
0
0
0
Pradėtas tarnybinio pažeidimo tyrimas
0
0
0
0
0
0
0
Pradėtas tyrimas dėl viešųjų ir privačių intersų derinimo įstaymo nuostatų
0
pažeidimo
0
0
0
0
0
0
Pradėtas tyrimas dėl elgesio kodekso ar atisyklių pažeidimo ar asmuo0 buvo svarstytas komisijoje
0
0
0
0
0
0
19. Jei buvo pradėti tyrimai dėl gautos informacijos ar pasitvirtino teisės
0 pažeidimas, jei taip,0tai kiek?
0
0
0
0
0
Taip
0
0
0
0
Ne
0
0
0
0
0
0
0
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Yra 2019-11-27 įsakymu integruota į darbo reglamentą,
Identiška be
Minsiterijos
jokios nuoros
tvarkai
į Pranešėjų apsaugos įstatymą, o skyriuje nurodyta,
pateikė bendrą
kaip registruojami
asmenų, prašymų,
betirskelbiama
nagrinėjami
pasiūlymų
informacija
anoniminiai
iratliktas
dkundų
tinklalapyje
auditas
pranešimai.
nagrinėjimo
įpareigojo
bendro
Informacija
tvarką
pobūdžio
tai padaryti
teikiama,
iki 2020-09-30
registruojam
padarė
ir nagrinėjama bendra tvarka.
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Bendras pastas korupciaj@
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Tik bendro pobūdžio informacija
kartu su korupcija@
kaip ir kur parnešti
Taikoma
apiebendra
korupcinio
tvarkapobūdžio
visiems pranešantiems
nusikalstamas veikas
apie korupciją. Turi konfidencialumo sustartį
nurodytas atsakingo asmens už korupciją paštas
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Skelbiama bendra pobūdžio informacija apie korupciaj
Informacija
kur teikiama
ir kam pranešti
bendruoju
pranešimai
elektroniniu
teikiami darbuotojui
paštu
teisėsinfo@siauliuligonine.lt
ir personalo
tieisogiaiskyriaus
jo tarnybiniu
specialiste
elektroniniu paštu
parnešimai teikiami bendra tvarka asmeniui tarnybiniu elektroniniu paštu, atsakingam už korupciją
3 nagrinėjami, 1 fakto nenustatyta, kiti ne musm pavaldžių įstaigų

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-01-18 Nr. BR-21

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Neringa Lipskienė patarėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-12-31 14:35

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-12-31 14:35

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-26 11:03 - 2021-09-25 11:03

Parašo paskirtis

Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Arūnas Dulkys Ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-18 07:54

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-18 07:54

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-11 09:21 - 2023-12-11 09:21

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Eglė Tamošiūnienė Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-01-18 08:03

Parašo formatas

Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-01-18 08:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2019-04-29 10:55 - 2022-04-28 10:55

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

„Tiriamasis darbas“ kopija.xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20201230.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-01-26 nuorašą suformavo Eglė Tamošiūnienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

