
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO BŪDAI 
 

Asmuo informaciją apie pažeidimą KĮ Valstybiniame chore „Vilnius“ gali pateikti šiais būdais: 

 

 KĮ Valstybiniame chore „Vilnius“ per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą 
 

Aktuali nuoroda: https://www.chorasvilnius.lt/wp-content/uploads/2022/11/Prane%C5%A1imo-apie-

pa%C5%BEeidim%C4%85-forma.pdf  

 

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimo formą. 

Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, tačiau jame privalo būti 

nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi 

būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti 

ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, 

pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie 

turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. 

 

Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos 

pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal Pranešėjų apsaugos 

įstatymą, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai 

(Lietuvos Respublikos prokuratūrai). 

 

 Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai 

 

Aktualios nuorodos: 

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad3c8de0784a11e8ae2bfd1913d66d57  

 

Asmuo dėl pažeidimo gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš 

šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią 

pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar 

sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie 

pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas 

nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo 

imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu 

informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas 

gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio 

vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai. 

 

 Viešai 

 

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių 

gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių 

veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais 

pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. 
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