Policijos departamentas prie VRM
REGISTRUOTA
2019-08-30 Nr. 5-V-653
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2019 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. 5-VINFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS POLICIJOS ĮSTAIGOSE TEIKIMO IR
TVARKYMO APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie pažeidimus policijos įstaigose teikimo ir tvarkymo aprašas (toliau –
Aprašas) nustato informacijos apie pažeidimus Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir kitose policijos įstaigose (toliau
kartu – policijos įstaiga) teikimo policijos įstaigose veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo,
nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) ir kitų pranešėjų apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Informacija apie pažeidimus policijos įstaigose priimama, registruojama,
nagrinėjama, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos
įstatymu, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d.
nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau –
Vidinio informacijos kanalo tvarkos aprašas) ir Aprašu.
3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Kompetentingas subjektas – policijos įstaigų imuniteto padalinys, nesant tokio
padalinio – kitas policijos įstaigos vadovo paskirtas asmuo, asmenų grupė ar padalinys, vykdantis
kompetentingo subjekto funkcijas, apibrėžtas Vidinio informacijos kanalo tvarkos apraše.
3.2. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (toliau – vidinis
informacijos kanalas) – informacijos apie pažeidimus teikimo būdas policijos įstaigose, numatytas
Aprašo 5 punkte.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų
apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, nustatančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.
II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS
5. Informacija apie pažeidimą policijos įstaigose pagal Aprašą gali būti pateikiama
policijos įstaigose veikiančiais elektroninio pašto adresais, kurie skelbiami Policijos departamento
interneto svetainėje https://policija.lrv.lt/, skiltyje „Korupcijos prevencija“.
6. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu, užpildant Vidinio informacijos kanalo
tvarkos apraše nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą. Pranešimo forma papildomai
skelbiama Policijos departamento interneto svetainėje https://policija.lrv.lt/, skiltyje „Korupcijos
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prevencija”. Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi asmeniui nustatyti,
sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo, ir yra saugomi trejus metus nuo jų
gavimo.
7. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos
reikalavimų ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime turi būti pateikta
Vidinio informacijos kanalo tvarkos aprašo 16 punkte nurodyta informacija.
8. Laisvos formos pranešime papildomai turi būti nurodyta:
8.1. su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai;
8.2. galimo pažeidėjo vardas, pavardė ir pareigos, jei informaciją teikiančiam asmeniui
šie duomenys yra žinomi, taip pat kita svarbi informacija, kuri turėtų padėti nustatyti asmenį,
galėjusį padaryti pažeidimą;
8.3. ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir ar buvo
gautas atsakymas;
8.4. kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
8.5. kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS
9. Vidinį informacijos kanalą administruoja policijos įstaigos vadovo įsakymu paskirtas
(-i) kompetentingo subjekto darbuotojas (-ai).
10. Vidiniu informacijos kanalu pateikta informacija automatiškai perduodama šį kanalą
administruojančiam kompetentingo subjekto darbuotojui, kuris vidiniu informacijos kanalu
pateiktus pranešimus priima ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Policijos dokumentų
valdymo sistemoje (toliau – DVS), atskirame registre. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo
valandomis ar ne darbo dienomis, pranešimas apie pažeidimą registruojamas kitą darbo dieną.
11. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pageidavimu pranešimo gavimo
faktas patvirtinamas vidiniu informacijos teikimo kanalu.
12. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą ir su juo susijusių
duomenų konfidencialumą, duomenys DVS neskenuojami ir neįkeliami, tik nurodomas
informacijos apie pažeidimą gavimo faktas ir kad informacija yra gauta vadovaujantis Pranešėjų
apsaugos įstatymo pagrindu.
13. Jei informacija apie pažeidimą, atitinkanti Pranešėjų apsaugos įstatymo
reikalavimus, policijos įstaigoje buvo gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nustatyta Aprašo
5 punkte, ji neregistruojama ir nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos gavimo dienos,
persiunčiama kompetentingam subjektui elektroninio pašto adresu, skelbiamu Aprašo 5 punkto
nustatyta tvarka. Kitais, nei nustatyta Aprašo 5 punkte, elektroninio pašto adresais gauta informacija
apie pažeidimą, ją persiuntus tinkamu adresu, turi būti ištrinta nedelsiant.
14. Informacija, pateikta nevalstybine kalba ar neįskaitomai, nėra registruojama.
15. Jeigu policijos įstaigoje užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja,
kad jame pateikta informacija patenka į Pranešėjų apsaugos įstatymo reguliavimo sritį, apie tai
nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas ir informacija persiunčiama šio Aprašo 5
punkte nustatyta tvarka. Informacija, užregistruota DVS, kaip asmens prašymas, pareiškimas ar
skundas, ją persiuntus Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka, DVS turi būti ištrinta nedelsiant.
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IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
16. Vidinį informacijos kanalą policijos įstaigoje administruojantis kompetentingo
subjekto darbuotojas, gavęs informaciją apie pažeidimą, įvertina šiuo kanalu asmens pateiktos
informacijos apie pažeidimą atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytiems reikalavimams:
16.1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis ir atitinka pranešėjo
sąvoką;
16.2. ar pranešimas apie pažeidimą atitinka Aprašo 6–8 punktuose nustatytus
reikalavimus.
17. Nustačius, kad informacija apie pažeidimą pateikta nustatyta tvarka, ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos, priimamas vienas iš šių
sprendimų (sprendimas įforminamas policijos įstaigos kompetentingo subjekto funkcijas atliekančio
padalinio vadovo rašytine rezoliucija):
17.1. informaciją apie pažeidimą persiųsti Lietuvos Respublikos prokuratūrai,
vykdančiai Pranešėjo apsaugos įstatymo suteiktas kompetentingos institucijos funkcijas;
17.2. informaciją apie pažeidimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo
informacijos gavimo dienos, persiųsti tokią informaciją įgaliotam tirti subjektui, jei gautos
informacijos turinys leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama
veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, o gautos informacijos nagrinėjimas
nepriskirtinas kompetentingo subjekto ar policijos įstaigos kompetencijai, ar Lietuvos Respublikos
prokuratūrai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą;
17.3. perduoti informaciją apie pažeidimą nustatyta tvarka vertinti, atlikti pateiktos
informacijos patikrinimą ar kitus veiksmus ir nagrinėti pagal kompetenciją konkrečiam
kompetentingo subjekto darbuotojui, jei pateikta informacija neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme
nustatytų požymių, o informacijos apie pažeidimą turinys galbūt susijęs su tarnybiniu nusižengimu,
etikos ir (arba) drausmės pažeidimu;
17.4. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jeigu jis neatitinka kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą, nustatytų reikalavimų.
18. Kompetentingas subjektas pateiktą informaciją, atitinkančią Aprašo 17.3.
papunktyje nurodytas aplinkybes, išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos,
tačiau, esant objektyvioms priežastims, šis terminas policijos įstaigos vadovo sprendimu gali būti
pratęstas dar 10 darbo dienų. Jei kituose teisės aktuose nustatyti kiti pažeidimų nagrinėjimo
terminai, jie nagrinėjami laikantis teisės aktų reikalavimų.
V SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS
19. Visa pagal Aprašą gauta informacija priskiriama konfidencialiai informacijai.
20. Siekiant užtikrinti asmens pateikusio pranešimą konfidencialumą, su pranešimą
pateikusio asmens duomenimis bei kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti leidžiančia informacija
turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas.
21. Policijos įstaigos darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo žinomi
asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys arba tokios informacijos turinys, taip pat
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ir Aprašo 13, 15 punktuose nurodytomis aplinkybėmis, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir
asmens duomenų konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jo.
22. Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumas turi būti
užtikrinamas viešojo administravimo, tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo procedūrų ar
administracinio arba baudžiamojo proceso metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant
į pateiktus duomenis ir jų ryšį su pranešėju.
23. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos
pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitiems pažeidimus tiriantiems kompetentingiems subjektams,
neatskleidžiant šių duomenų policijos įstaigos viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus (iki einamųjų metų
I ketvirčio pabaigos) apibendrina praėjusiais metais gautos informacijos apie pažeidimus gavimo,
nagrinėjimo praktiką ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų
vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis
asmenų pateikta informacija. Tokią informaciją ir statistinius duomenis kompetentingas subjektas
teikia policijos įstaigos vadovui.
25. Už Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo
kontrolę bei periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Aprašo peržiūrėjimą atsakingas
kompetentingas subjektas, įvertinęs Aprašo taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Aprašo
pakeitimą.
26. Už Aprašo nuostatų pažeidimus atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________
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