
BENDROJI INFORMACIJA APIE PRANEŠĖJŲ APSAUGĄ 

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – 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, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn. 

 

Aktuali nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af  

 

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie 

pažeidimą KĮ valstybiniame chore „Vilnius“, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo 

ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) 

santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu; taip pat informaciją apie 

pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, 

priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių 

neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis 

asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. 

 

Pažeidimas – Koncertinėje įstaigoje valstybiniame chore „Vilnius“ galbūt rengiama, daroma ar padaryta 

nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, 

taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui 

keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų 

tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga. 

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

 pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 

 pavojaus aplinkai; 

 kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams 

vykdant teisingumą; 

 neteisėtos veiklos finansavimo; 

 neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 

 neteisėtu būdu įgyto turto; 

 padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą; 

 kitų pažeidimų. 
 
 

PAGRINDINĖS ASMENŲ, PATEIKUSIŲ INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS, APSAUGOS, 

SKATINIMO IR PAGALBOS JIEMS PRIEMONĖS 

 

Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems 

priemonės: 

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; 

2) konfidencialumo užtikrinimas; Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie 

pažeidimą tyrimo rezultatų. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo 

asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą arba kai asmuo pateikia žinomai 

melagingą informaciją. 

3) draudimas daryti neigiamą poveikį; 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af


4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; 

5) teisė gauti kompensaciją; 

6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; 

7) atleidimas nuo atsakomybės; 

8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie 

pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo. 

 

Asmeniui, pranešusiam apie pažeidimą, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos 

Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje. 

 

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. 

 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei 

įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga. 

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos 

pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba 

valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas ir Kompensavimo pranešėjams už 

patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas yra 

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

Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.  

 

Aktuali nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa  

 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS 

 

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją ir 

Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo 

tvarkos aprašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 

„Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikymo prašome skambinti 

Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Taip pat išsamiau su pranešėjams aktualia informacija 

galite susipažinti apsilankius tinklalapyje adresu: https://prokuraturos.lt/lt/aktualu-

pranesejams/praneseju-konsultavimas-telefonu/7062  

 

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu KĮ 

Valstybiniame chore „Vilnius“ prašome rašyti Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovei, atsakingai 

už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Rusnei Baltrūnaitei, el. p. rusne@chorasvilnius.lt 
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