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DVS-PO10 

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA 

„[..] 

VI. PRANEŠIMAI APIE POLITIKOS PAŽEIDIMUS 

1. Fondo darbuotojai, partneriai ir kitos suinteresuotas šalys skatinami informuoti apie bet 

kokius pastebėtus ar įtariamus Politikos nuostatų pažeidimus, galimus korupcijos atvejus, viešųjų ir 

privačių interesų derinimo pažeidimus Fondo vadovybę, už korupcijos prevenciją fonde atsakingą 

asmenį, pasinaudodami Fondo internetinės svetainės www.smpf.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ 

nurodytu el. p. skaidrumas@smpf.lt Fondo darbuotojai taip pat turi papildomą galimybę anonimiškai 

informuoti Fondo direktorių apie galimą korupcinę veiką darbiniame elektroniniame pašte pasirinkę 

„Anoniminis pranešėjas“: 

 

2. Fondas įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, 

kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą Fondo Politikos pažeidimą, korupcijos atvejus, viešųjų ir 

privačių interesų derinimo pažeidimus, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių pasekmių. 

Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija 

nepasitvirtino. 

3. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą 

pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – 

Pranešėjų apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo 

Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – 

Vyriausybės nutarimas) nuostatomisir Fondo vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti 

perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.  

4. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali ją pateikti užpildydamas Vyriausybės 

nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą (6 priedas) arba apie jį informuoti laisvos 

formos pranešimu, kuriame turi būti pateikti Politikos 43 p. išvardinti duomenys ir nurodoma, kad 

pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.  

5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, kartu pateikia rašytinius ar kitus turimus 

duomenis apie pažeidimą (jei tai įmanoma), taip pat privalo nurodyti:  

5.1. konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;  

5.2. asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;  

5.3. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas 

atsakymas;  
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5.4. savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis. 

6. Informacija apie pažeidimą priimama ir registruojama Fondo pranešimų apie Politikos 

pažeidimus registre (7 priedas). Registre nenurodmi duomenys, leidžiantys identifikuoti informaciją 

apie pažeidimą pateikusį asmenį. 

7. Informacija apie pažeidimą, gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Politikos 38 

punkte, neregistruojama, o tokią informaciją gavęs Fondo darbuotojas turi nedelsdamas, tačiau  visais 

atvejais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, ją persiųsti Politikos 38 punkte nurodytu elektroninio pašto 

adresu ir ištrinti.  

8. Fondo  darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi asmens, pateikusio 

informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti 

minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo, išskyrus 

Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus. Informacijos apie pažeidimą pateikusio asmens 

konfidencialumas užtikrinamas nepaisant informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. 

9. Prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo 

šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš 

darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti 

susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti 

abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, arba taikyti 

bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones. 

10. Draudžiama daryti Politikos 46 punkte nurodytą neigiamą poveikį ir Fonde dirbantiems 

asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, šeimos nariams.  

11. Jei asmeniui, vidiniu kanalu pateikusiam informaciją apie pažeidimą, daromas neigiamas 

poveikis, jis pateikia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai. Asmuo, pateikęs informaciją apie 

pažeidimą, dėl patiriamų neigiamų padarinių gali kreiptis į teismą.  

12. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie 

pažeidimą, nedelsdamas imasi ją vertinti.  

13. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą už korupcijos prevenciją 

atsakingas asmuo priima vieną iš šių sprendimų: 

13.1. nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą; 

13.2. jei gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma 

ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas, nedelsiant, bet 

ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos, persiųsti gautą informaciją 

apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, be asmens, pateikusio informaciją apie 

pažeidimą, sutikimo ir apie tai pranešti šiam asmeniui; 

13.3. nutraukti gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:  

13.3.1. įvertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų 

apsaugos įstatymo nuostatų; 

13.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija; 

13.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama. 

14. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie 

pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie jo pateiktos 

informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Sprendimas nenagrinėti 

informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas. 
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15. Už korupcijos prevenciją Fonde atsakingas asmuo, baigęs nagrinėti informaciją apie 

pažeidimą, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą 

sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto 

sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą,  už korupcijos prevenciją Fonde 

atsakingas asmuo informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie atsakomybę, taikytą 

pažeidimą padariusiems asmenims. 

16. Jei asmuo, pateikęs Fondui informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba nebuvo 

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

neveiksmingos, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi 

teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti 

nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą. 

17. Politikos pažeidimo atvejai viešinami vidaus komunikavimo priemonėmis, tiek, kiek tai 

neprieštarauja asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams. [..]“ 

 


