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Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir
10 straipsniais, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsniu, Korupcijos
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rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d.
nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, 9
punktu:
1. S u d a r a u šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos korupcijos prevencijos
komisiją (toliau – Komisija):
Alminas Mačiulis
– Vyriausybės kanclerio pavaduotojas (Komisijos
pirmininkas);
Renata Sadzevičiūtė-Vilkelė – Administravimo departamento Personalo valdymo
Eglė Gasiūnaitė
Audrius Kasinskas
Dainius Kaunas
Deividas Kriaučiūnas
Neringa Putramentienė

–
–
–
–
–

Danguolė Sabaliauskienė

–

Renata Surovec

–

skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
vyriausioji patarėja teisės klausimais;
Viešojo valdymo grupės patarėjas;
Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės vadovas;
Teisės grupės vyriausiasis patarėjas;
Administravimo departamento Dokumentų valdymo
skyriaus vedėja;
Administravimo departamento Vyriausybės posėdžių
organizavimo skyriaus vedėja;
Ryšių su visuomene skyriaus vedėja;

Gitana Vaškelienė
– Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja.
2. P a v e d u Komisijai:
2.1. nustatyti Vyriausybės kanceliarijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytus
kriterijus;
2.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti 2.1. papunktyje paminėtų veiklos sričių įvertinimą;
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2.3.

teisės

aktų

nustatyta

tvarka įgyvendinti pranešimų apie korupcinio pobūdžio

veiklas tyrimą;
2.4. teikti reikiamą informaciją Vyriausybės kancleriui ir padėti jam spręsti kitus su
korupcijos prevencija ir kontrole susijusius klausimus.
3. P a v e d u Komisijos nariams Renatai Sadzevičiūtei-Vilkelei, Eglei Gasiūnaitei ir
Audriui Kasinskui atlikti Vyriausybės kanceliarijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalo kompetentingo subjekto (toliau – kompetentingas subjektas) funkcijas:
3.1. administruoti vidinį kanalą;
3.2. analizuoti ir tirti vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
3.3.
užtikrinti vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens
konfidencialumą;
3.4. bendradarbiauti su Vyriausybės kanceliarijos darbuotojais, dirbančiais pagal darbo
sutartį, ir valstybės tarnautojais (toliau – darbuotojai), kompetentingomis institucijomis, teikiant ir
(ar) gaunant reikiamą informaciją;
3.5. rinkti ir kaupti nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų
nagrinėjimo rezultatus.
4. N u s t a t a u, kad:
4.1. Kompetentingas subjektas, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
4.1.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Vyriausybės kanceliarijos
darbuotojų
4.1.2. tirdamas vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu
susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams.
4.2. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo
susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys
informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to
raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai
melaginga.
4.3. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo
poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su
kompetentingu subjektu, kokius savo teisių gynimo būdus ar priemones pasirinkti.
4.4. Kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam
priskirtas funkcijas.
4.5. Informacija apie pažeidimus Vyriausybės kanceliarijai teikiama per vidinį informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalą vienu iš nurodytų būdų – el. paštu pranesk@lrv.lt arba tiesiogiai
kompetentingam subjektui. Šią informaciją nagrinėja kompetentingas subjektas, vadovaudamasis
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“.
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4.6. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad

asmenys,

pagal

atliekamas

funkcijas

turintys prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų, pasirašytų
konfidencialumo pasižadėjimą (priedas).
4.7. Informacija apie pažeidimą, gauta vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalu, priimama ir registruojama tokia tvarka:
4.7.1. vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautus pranešimus neviešame
registre registruoja kompetentingas subjektas;
4.7.2. pranešimas, gautas kitu elektroninio pašto adresu ar paštu, neregistruojamas ir
nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, laikantis konfidencialumo, persiunčiamas
elektroninio pašto adresu pranesk@lrv.lt arba perduodamas kompetentingam subjektui. Jeigu ant
voko yra užrašas „Kompetentingam subjektui asmeniškai“, šis vokas perduodamas neatplėštas.
Gauta ir persiųsta informacija apie pažeidimą iš elektroninio pašto turi būti pašalinta nedelsiant.
5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vyriausybės kanclerio 2019 m. sausio 24 d. įsakymą
Nr. V-13 „Dėl Komisijos korupcijos pasireiškimo tikimybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijoje nustatyti sudarymo“.

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas,
atliekantis Vyriausybės kanclerio funkcijas

Alminas Mačiulis

