
DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS 

 
 

 Informuojame, kad įsigaliojo Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-348 (įsakymo nuoroda: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/462afb1090d011e9ae2e9d61b1f977b3). Senjorų socialinės globos namams 

suteikta teisė naudotis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacijos 

apie pažeidimus teikimo vidiniu kanalu. 

 Pažeidimas – ministerijoje ar pavaldžioje įstaigoje 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 šia įstaiga. 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, padarytą ministerijoje ar pavaldžiose įstaigose, 

ją gali pateikti vienu iš šių būdų: 

 tiesiogiai kompetentingam subjektui (kompetentingas subjektas – ministerijoje 

paskirtas darbuotojas, asmenų grupė ar padalinys, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo 

gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, 

konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus); 

 atsiųsti informaciją ministerijos elektroninio pašto adresu pranesk@socmin.lt. 

 Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą laisvos formos pranešimu, turi nurodyti 

kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo 

apie pažeidimą datą ir aplinkybes, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo 

pranešta, ar buvo gautas atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jeigu su 

pranešime nurodyta įstaiga sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis ryšiui 

palaikyti, jei įmanoma pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, 

atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą, taip 

pat rekomenduojama nurodyti informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, jei 

jie yra žinomi, pateikti duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi, kaip ir kada su juo 

geriausia susisiekti. 
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