PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų direktoriaus
2019-08-29 įsakymu Nr. V-452
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS ADMINISTRAVIMO
NACIONALINIAME BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRE TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie pažeidimus administravimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų
centre (toliau – NBFC) tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama vidiniu informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas) gautos informacijos apie pažeidimus
NBFC teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka.
2. NBFC gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, vertinama ir
asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, apsaugos priemonės užtikrinamos Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vidinių kanalų tvarkos aprašas), ir Apraše
nustatyta tvarka.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos
įstatyme ir Vidinių kanalų tvarkos apraše.
II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS
4. Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
4.1. užpildydamas Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių kanalų tvarkos
aprašo 1 priede;
4.2. pateikdamas laisvos formos dokumentą, kuriame:
4.2.1. turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos
įstatymu;
4.2.2. turi būti išvardytos konkrečios faktinės aplinkybės, kurios asmeniui leidžia įtarti
pažeidimą;
4.2.3. turi būti nurodyta, ar apie pažeidimą kam nors pranešta ir ar buvo gautas
atsakymas;
4.2.4. gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie įtariamą pažeidėją (-us)
(vardas, pavardė, pareigos);
4.2.5. gali būti pateikta asmeniui žinoma informacija apie pažeidimo liudininką (-us)
(vardas, pavardė, pareigos);
4.2.6. gali būti pateikta kita asmeniui žinoma informacija apie pažeidimą, su pažeidimu
susiję asmens turimi duomenys, dokumentai arba informacija, kur tokie duomenys ar
dokumentai galėtų būti;
4.2.7. gali būti išreikštas pageidavimas informuoti asmenį, ar NBFC gavo pranešimą
apie pažeidimą;
4.2.8. gali būti nurodytas pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė,
gyvenamosios vietos adresas arba elektroninio pašto adresas korespondencijai gauti ir kiti
duomenys ryšiui palaikyti. Asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. Šis
papunktis netaikomas, kai laisvos formos dokumentas teikiamas Aprašo 6 punkte nustatyta
tvarka.
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5. Asmuo užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą ar laisvos formos dokumentą,
kuriame pateikiama informacija apie pažeidimą (toliau kartu – pranešimas apie pažeidimą), turi
atsiųsti vidiniu kanalu – NBFC elektroninio pašto adresu pazeidimai@nbfcentras.lt.
6. Pranešimas apie pažeidimą gali būti anonimiškas (nenurodyti jį teikiančio asmens
duomenys (vardas, pavardė, parašas, kontaktiniai duomenys).
7. Pranešime apie pažeidimą prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi asmeniui
identifikuoti sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir saugomi ne trumpiau
kaip trejus metus nuo jų gavimo dienos.
III SKYRIUS
PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS
8. Pranešimą apie pažeidimą NBFC administracinėje informacinėje sistemoje, skirtoje
dokumentų valdymui užtikrinti, užregistruoja kompetentingas subjektas.
9. NBFC darbuotojas, gavęs pranešimą apie pažeidimą savo darbo elektroninio pašto
adresu, privalo jį nedelsdamas persiųsti vidiniu kanalu – elektroninio pašto adresu
pazeidimai@nbfcentras.lt, apie tokį informacijos perdavimą išsiųsti pranešimą tuo adresu, iš
kurio gautas pranešimas apie pažeidimą, ir ištrinti savo elektroninio pašto dėžutėje visą su
pranešimu susijusią informaciją.
10. Kai pranešimą apie pažeidimą pateikęs asmuo pageidauja būti informuotas, kad
NBFC gavo jo pranešimą apie pažeidimą, kompetentingas subjektas išsiunčia informaciją
asmeniui apie jo pranešimo apie pažeidimą gavimo faktą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
vidiniu kanalu gauto pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos jo nurodytu elektroninio pašto
ar kitais adresais.
11. Kompetentingas subjektas pasirūpina, kad su informacija, pateikta pranešime apie
pažeidimą, ir pranešimą apie pažeidimą pateikusio asmens duomenimis negalėtų susipažinti
NBFC darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi arba galėtų turėti prieigą prie asmens,
pateikusio pranešimą apie pažeidimą, pateiktos informacijos, tačiau nėra pasirašę
konfidencialumo pasižadėjimo, kurio forma nustatyta Aprašo 2 priede.
12. NBFC darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio
pranešimą apie pažeidimą, asmens duomenys arba pranešime apie pažeidimą pateikta
informacija, privalo užtikrinti informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą darbo NBFC
laikotarpiu, taip pat perėję dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.
IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
13. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą apie pažeidimą, vertina formalią jo
pateikimo atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme, Vidinių kanalų tvarkos apraše, Apraše
nustatytai tvarkai ir užtikrina, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie
pažeidimą gavimo Vidinių kanalų tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta tvarka pranešimą apie
pažeidimą pateikęs asmuo jo nurodytu elektroninio pašto ar kitu adresu būtų informuotas (jeigu
įmanoma), ar:
13.1. pranešimas apie pažeidimą bus nagrinėjamas NBFC, t. y. ar tiriama jame pateikta
informacija apie pažeidimą, ir ar apie priimtą sprendimą asmuo, pateikęs pranešimą apie
pažeidimą, bus informuotas;
13.2. pranešimas apie pažeidimą persiųstas kompetentingai institucijai (esant Pranešėjų
apsaugos įstatymo 7 straipsnyje nurodytiems pagrindams);
13.3. pranešimas apie pažeidimą paliktas nenagrinėtas, t. y. netiriama jame pateikta
informacija apie pažeidimą (esant Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje
nurodytiems pagrindams).
14. Jei asmuo, pateikęs pranešimą apie pažeidimą, negavo informacijos dėl savo
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pateikto pranešimo apie pažeidimą arba NBFC nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą
pranešimą apie pažeidimą, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3
dalies 4 punktu ir Vidinių kanalų tvarkos aprašo 26 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į
kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie
pažeidimą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Dokumentai, susiję su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
ir terminais.
16. Siekiant užtikrinti tinkamą Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimą
NBFC, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
17. Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina pranešimų apie pažeidimus
gavimo ir vertinimo duomenis ir NBFC interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“
skelbia apibendrintus ir nuasmenintus statistinius duomenis apie pranešimų apie pažeidimus
skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie pažeidimus, kurie
buvo atskleisti remiantis asmenų pateiktais pranešimais apie pažeidimus.
________________

