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REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS VILNIAUS UNIVERSITETE TEIKIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis
ir Vilniaus universiteto statuto 42 straipsnio 1 dalies 42 punktu ir atsižvelgdamas į 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“, nuostatas,
t v i r t i n u pridedamą Pranešimų apie pažeidimus Vilniaus universitete teikimo tvarkos
aprašą (toliau – Aprašas).

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto rektoriaus
2022 m.
d. įsakymu Nr. RPRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS VILNIAUS UNIVERSITETE TEIKIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Pranešimų apie pažeidimus Vilniaus universitete teikimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato informacijos apie Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) galimai rengiamus,
daromus ar padarytus pažeidimus, jos vertinimo ir nagrinėjimo tvarką.
Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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 - Vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos
aprašas), ir kitais teisės aktais.
Šis Aprašas skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.
Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą – asmuo, kuris pateikia informaciją apie
pažeidimą Universitete, su kuriuo jį sieja arba siejo darbo arba ikisutartiniai ar sutartiniai santykiai
(studijų, konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.);
4.2. kompetentingas subjektas – Universiteto rektoriaus skiriamas asmuo (asmenys),
administruojantis vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėjantis jais gautą
informaciją apie pažeidimus ir užtikrinantis asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus,
konfidencialumą;
4.3. pažeidimas – Universitete galimai 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 asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą,
sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių, studijų santykių arba sutartinių santykių su
Universitetu;
4.4. pranešimas – Universitetui Apraše nustatyta tvarka ir forma pateikiama informacija apie
pažeidimą;
4.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos ir Universiteto
teisės aktuose.
II SKYRIUS
PRANEŠIMŲ TEIKIMO BŪDAI
Kiekvienas Universiteto bendruomenės narys ir kiti Aprašo 4.1 papunktyje nurodyti
asmenys turi teisę, vadovaujantis jų turima informacija, pateikti pranešimą apie pažeidimą šiame
Apraše nurodyta tvarka.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie
pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar galimas pažeidimas, apie kurį praneša,
atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, privalo užpildyti Vidinių informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priede
nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi nurodyti:

2
7.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
7.2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
7.3. savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
7.4. ar apie šį pažeidimą jau yra pranešęs, jei taip – kam pranešė, ar buvo gautas atsakymas;
7.5. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją,
atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
Jeigu yra įmanoma, asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali pateikti jo turimą
papildomą informaciją apie pažeidimą, pavyzdžiui, pažeidimą darančio asmens motyvaciją (jei ji
yra žinoma) arba duomenis apie pažeidimo liudininkus (jei jie yra žinomi).
Pranešimus galima pateikti Universitetui tokiais būdais:
9.1. siunčiant elektroniniu paštu pranesimas@vu.lt;
9.2. tiesiogiai atvykstant į Universitetą ir pranešant kompetentingam subjektui asmeniškai iš
anksto susitarus tel. nr. (8 5) 236 6200;
9.3. siunčiant paštu adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius;
9.4. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E.
pristatymas.
Siunčiant pranešimą Aprašo 9.3-9.4 papunkčiuose nurodytais būdais po adresato
pavadinimu (Vilniaus universitetas) turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM
SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
Jeigu pranešimas pateikiamas kitais nei Aprašo 9 punkte nurodytais būdais, asmuo, gavęs
tokį pranešimą privalo nedelsiant perduoti gautą informaciją kompetentingam subjektui.
Pranešimas turi būti parašytas valstybine kalba ir įskaitomai.
III SKYRIUS
ASMENS, TEIKIANČIO INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ, DUOMENŲ APSAUGA
Visa gauta informacija apie pranešimą ir asmenį, teikiantį informaciją apie pažeidimą,
(jeigu buvo pateikti jo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys) yra laikoma konfidencialia ir yra
tvarkoma visą pranešimo nagrinėjimo Universitete laikotarpį ir vienerius metus po Aprašo 23
punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo
poveikio, susijusio su pranešimo pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl
savo teisių gynimo būdų ar priemonių.
Asmens, kuris pateikė informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas užtikrinamas
nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų.
Asmens, kuris pateikė informaciją apie pažeidimą, konfidencialumo užtikrinti
nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta
informacija yra žinomai melaginga.
Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys tvarkomi 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB, 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“, bei Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo, patvirtinto
Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. R-316 „Dėl Asmens duomenų
tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
asmens duomenų tvarkymą ir konfidencialumą, nustatyta tvarka.
Susipažinti su informacija apie pažeidimus turi teisę tik ją registruojantys,
nagrinėjantys ar dėl jos sprendimus priimantys asmenys.
Universiteto darbuotojai, kurie pagal savo atliekamas funkcijas turi prieigą prie 13
punkte nurodytos konfidencialios informacijos, įsipareigoja tokios informacijos ar duomenų
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neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus teisėsaugos institucijas, bei pranešti kompetentingam
subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos
saugumui ir konfidencialumui.
IV SKYRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS
Kompetentingo subjekto funkcijos:
20.1.
analizuoja ir vertina gaunamus pranešimus;
20.2.
renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir
jų nagrinėjimo rezultatus;
20.3.
bendradarbiauja su Universiteto darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis
institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
20.4.
užtikrina, kad gauta informacija ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su
jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys bei informaciją nagrinėjantys asmenys;
20.5.
atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.
Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
21.1.
nagrinėti pranešimuose pateikiamą informaciją apie pažeidimus;
21.2.
vykdydamas pranešimo nagrinėjimą, gauti iš Universiteto darbuotojų reikalingą
informaciją ir, prireikus, pasitelkti papildomus specializuotų sričių specialistus pranešimų
nagrinėjimui;
21.3.
gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių Universiteto darbuotojų,
padalinių;
21.4.
nagrinėdamas gautą informaciją apie pažeidimą priimti su nagrinėjimu susijusius
sprendimus, kurie yra privalomi visiems Universiteto darbuotojams ir padaliniams.
Pranešimų nagrinėjimui gali būti sudaroma pranešimų nagrinėjimo grupė, kuri
kompetentingam subjektui padeda išnagrinėti gautus pranešimus ir priimti sprendimus tais atvejais,
kai pranešimo nagrinėjimas dėl medžiagos gausos ir/ar sudėtingų faktinių aplinkybių, yra sudėtingas
ir reikalauja papildomų kompetencijų. Pranešimų nagrinėjimo grupė sudaroma kompetentingo
subjekto iniciatyva Universiteto rektoriaus įsakymu.
V SKYRIUS
PRANEŠIMŲ VERTINIMAS IR NAGRINĖJIMAS
Gavus pranešimą, atitinkantį jam keliamus reikalavimus, kompetentingas subjektas jį
priima ir užregistruoja. Kompetentingas subjektas pranešimą nedelsiant išnagrinėja pats arba, jeigu
reikia, pasitaręs su pranešimų nagrinėjimo grupe, priima vieną iš šių sprendimų:
23.1.
jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiamas, daromas ar
padarytas pažeidimas, kurio Universitetas neįgaliotas tirti, kompetentingas subjektas nedelsdamas,
bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiunčia gautą informaciją
apie galimus pažeidimus tokią informaciją įgaliotai tirti kompetentingai institucijai;
23.2.
jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiamas, daromas ar
padarytas pažeidimas, už kurio tyrimą yra atsakingas Universitetas, kompetentingas subjektas
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienas perduoda
pranešimą ir visą su juo susijusią informaciją Universiteto padaliniui arba dariniui, tiriančiam
atitinkamo tipo veikas;
23.3.
jeigu yra akivaizdu, kad pranešimas grindžiamas tikrovės neatitinkančia informacija,
informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendrojo pobūdžio teiginiais ar
asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti, pranešimo informacija nėra nagrinėjama, bei gali
būti paprašoma asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, patikslinti pranešimo turinį;
23.4.
jeigu paaiškėja, kad asmuo, pateikęs pranešimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių
pažeidimų ir nepateikdamas papildomų aplinkybių, po to, kai anksčiau teiktas pranešimas buvo
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išnagrinėtas ir dėl jo priimtas sprendimas, kompetentingas subjektas turi teisę priimti sprendimą
nutraukti gauto pranešimo nagrinėjimą.
Nagrinėjimo negali atlikti asmenys dėl kurių galimų veiksmų buvo pateiktas pranešimas
arba kurie su pranešime nurodomu galimą pažeidimą atlikusiu asmeniu yra susiję artimais ryšiais,
dėl kurių gali kilti abejonių dėl šių asmenų nešališkumo.
Kompetentingas subjektas apie priimtą vieną iš Aprašo 23 punkte nurodytų sprendimų
asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, informuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pranešimo gavimo dienos tuo pačiu būdu, kuriuo buvo pateiktas pranešimas. Jeigu pranešimas buvo
pateiktas anonimiškai, apie priimtą sprendimą niekam nėra pranešama. Sprendimas nenagrinėti
informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
Kompetentingas subjektas, baigęs pranešimo informacijos nagrinėjimą, nedelsdamas, bet
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį,
pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus,
kurių buvo imtasi ar planuojama imtis. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas
subjektas informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie pažeidimą
padariusiam(-iems) asmeniui(-ims) taikytą atsakomybę.
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus Universitetas 211950810, Universiteto g. 3, 01513
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS VILNIAUS
UNIVERSITETE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-06-06 Nr. R-194

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rimvydas Petrauskas, Rektorius, Centrinė administracija

Sertifikatas išduotas

RIMVYDAS PETRAUSKAS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-06-06 08:57:04 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-06-06 08:57:28 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-02-06 08:50:07 – 2025-02-04 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus universitetas, į.k. 211950810 LT", sertifikatas galioja nuo
2021-12-20 09:39:22 iki 2024-12-19 09:39:22

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.62
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-06-06
10:34:45)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2022-06-06 10:34:45 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

