
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – įstatymas) įtvirtina 

asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo 

santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.   
  

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, Lietuvos 

zoologijos sodo, UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centro, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo 

agentūros ir UAB „GVT LT“ (toliau kartu – įstaigos) esami ar buvę darbuotojai pranešimus apie 

pažeidimus įstaigose (apie kuriuos sužinojo iš savo turėtų  tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su 

įstaigomis) gali pateikti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Aplinkos ministerijos 

(toliau – AM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui (toliau - KPVTS):  
1) atėjus į šį skyrių;  
2) atsiųsti informaciją el. p. praneseju.apsauga@am.lt;  

  
Asmenims pagal įstatymą pateikusiems informaciją apie pažeidimą taikomas konfidencialumas 

nepriklausimai nuo to ar jis bus pripažintas pranešėju.  

  
Prieš šiuos asmenis (ir jų šeimos narius, giminaičius, kolegas) dėl tokios informacijos pateikimo nuo 

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

ar tarnybos, 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, panaikinti 

teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas 

neigiamo poveikio priemones.   
  

Jei pranešėjas patyrė neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo, jis turi teisę 

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai pateikti prašymą dėl kompensacijos.   
Pranešėjas, pageidaujantis gauti atlyginimą už pateiktą informaciją apie pažeidimą, nustatyta tvarka 

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai gali teikti prašymą.   
  

Išsami informacija apie AM įdiegtą vidinį kanalą pateikta AM interneto puslapyje „Korupcijos 

prevencija“ > „Pranešėjų apsauga“ (https://am.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/praneseju-apsauga).  
    
Dėl klausimų, susijusių su įstatymo reikalavimais prašome kreiptis į vyriausiąjį specialistą Remigijų 

Alavočių, tel. 8 665 28765 arba el. p. remigijus.alavocius@am.lt arba kitą KPVTS darbuotoją.  
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