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Vilnius
1. T virtinu Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje
teikimo, nagrinejimo ir asmens informavimo tvarkos aprašą(pridedama).
2. Pavedu Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kovos su korupcija jgyvendinimo ir
tobulinimo darbo grupei, sudarytai Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. balandžio 2 d.
jsakymu Nr. 1-81 „Del Energetikos ministerijos kovos su korupcija jgyvendinimo ir tobulinimo darbo
gnipes sudarymo", vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas, numatytas šiuo jsakymu patvirtintame
apraše.

Energetikos m n stras

Žygimantas Vaičiūnas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2020 m. sausio
d. jsakymu Nr. 1INFORMACIJOS APIE PAkEIDIMUS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOJE
TEIKIMO,NAGRINĖJIMO IR ASMENS INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje teikimo,
nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) reglamentuoja informacijos apie
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje (toliau — Energetikos ministerija) galimai rengiamus,
daromus ar padarytus pažeidimus, teikimą Energetikos ministerijos informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalais (toliau — informacijos teikimo kanalas), bei tokios informacijos registravimą,
nagrinejimą ir asmerm, pateikusiq informaciją apie pažeidimus, informavimą.
2. Aprašo tikslai:
2.1. sudaryti sąlygas asmenims anonimiškai, konfidencialiai, pateikti informaciją apie
pažeidimus;
2.2. užtikrinti informacijos teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus turinio ir kitą
duomenq, leidžiančiq ifientifikuoti informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis, konfidencialumą;
2.3. užtilcrinti pažeidimq užkardymą ir ištyrimą.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Asmuo — pranešėjas, taip pat bet kuris kitas asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimus.
3.2. Informacija apie pažeidimus — asmens pateikti duomenys apie Energetikos ministerijos
valstybės tamautoją ir (ar) darbuotoją veikas, kuriomis pažeidžiamos teisės aktą normos.
3.3. Kompetentinga institucija — subjektas, kuris pagal Lietuvos Respublikos pranešėją
apsaugos jstatymą (tol au — Pranešėją apsaugos jstatymas) priima, pagal kompetenciją nagrinėj a arba
perduoda kitoms institucijoms nagrinėti pranešimus ar pateiktą informaciją apie pažeidimus, koordinuoja
pranešėją apsaugos ir pagalbos jiems pagal šį jstatymą procesą.
3.4. Kompetentingas subjektas — Energetikos ministro jsakymu sudaryta Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos kovos su korupcija jgyvendinimo ir tobulinimo darbo owe, kuriai pavesta
administruoti informacijos teikimo kanalą, nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimus, užtilcrinti
asmentb pateikusiq informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus jstatymuose nustatytus
atvejus, ir vykdyti kitaš Apraše numatytas funkcijas.
3.5. Pažeidimas — Energetikos ministerijos valstybės tarnautojo ir (ar) darbuotojo veika, kuria
pažeidžiamos teisės aktq nonnos.
3.6. Pranegėjas — asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimus, if kuri su
Energetikos ministerija sieja ar siejo tamybos ir (ar) darbo if (ar) sutartiniai santykiai (konsultavimo,
rangos, paslaugq ir pan.), bei kurj kompetentinga institucija Pranešejq apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
pripažista pranešėju.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjq apsaugos
jstatyme ir kituose teisės aktuose.
II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAžEIDIMUS TEIKIMAS
5. Asmenys informaciją apie pažeidimus gali pateikti šiais būda s:
5.1. atsinsti j elektroninio pašto dėžutę — pranesk@enmin.lt;
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5.2. atsitisti Energetikos ministerijai paštu, tokiu atveju ant voko po Energetikos ministerijos
pavadinimu užrašant „Kompetentingam subjektui";
5.3. asmeniškai perduoti kompetetingo subjekto nariui (-jams).
6. Pranešėjai, teikiantys informaciją apie pažeidimus, turi teisę ją pateikti užpildydami Vidinių
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo užtilcrinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. laplcričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Del Lietuvos
Respublikos pranešėjq apsaugos istatymo igyvendinimo" priedą (pranešimo apie pažeidimą forma) arba
apie pažeidimus praneš6 laisvos formos pranešimais, kuriais turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta
informacija ir paminėta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjq apsaugos istatymu.
7. Asmenys, išskyrus pranešėjus, teikiantys informaciją apie pažeidimus, turi teisę ją pateikti
užpildydami Informacijos apie pažeidimus pateikimo formą (Aprašo 1 priedas) arba apie pažeidimus
pranešti laisvos formos pranešimais, kuriais turi būti pateikta Aprašo 8 punkte nurodyta informacija.
8. Teikiant informaciją apie pažeidimą laisvos formos pranešimu, turi būti nurodyta:
8.1. pažeidimo padarymo faktinės aplinkybės (kada, kokiu būdu, kokio pobūdžio pažeidimas
padarytas ar rengiamasi ji padaryti ir pan.);
8.2. Energetikos ministerijos valstybės tamautojo ir (ar) darbuotojo, apie kun teikiama
informacija, vardas, pavardė ir pareigos, jei informaciją apie pažeidimą teikiančiam asmeniui šie
duomenys yra žinomi, arba kita informacija, galinti padėti identifikuoti galimai pažeidimą padariusi
Energetikos ministerijos valstybės tamautoją ir (ar) darbuotoją;
8.3. informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios
vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, o kai informaciją apie pažeidimą teikia pranešėjas, taip
pat turi būti nurodytijo esami ir(ar)buvę tamybos ir(ar) darbo ir(ar) sutartiniai santykiai su Energetikos
ministerija.
9. Asmenys, anonimiškai teikiantys informaciją apie pažeidimus, Aprašo 8.3 papunktyje
nurodyttl duomenq nenurodo.
III SKYFUUS
INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PRIEMIMAS,REGISTRAVIMAS IR
KONFIDENCIALUMO UiTIKRINIMAS
10. Informaciją apie pažeidimus priima ir popieriniame Energetikos ministerijos informacijos
apie pažeidimus registravimo žumale nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, užregistruoja vienas
iš kompetentingo subjekto nariq.
11. Tuo atveju, jeigu informacija apie pažeidimus pateikiama ne Aprašo 5.1-5.3 papunkčiuose
nurodytais būdais ir (ar) ją gauna ne kompetentingas subjektas, tuomet toks Energetikos ministerijos
valstybės tamautojas ar darbuotojas gautą informaciją turi nedelsiant perduoti (elektroniniu paštu gautą
persiqsti) kompetentingam subjektui, o sužinotos informacijos privalo niekam neatskleisti ir nedelsiant
ištrinti, jeigu ji buvo gauta elektroniniu paštu.
12. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimus, ją pateikusiam asmeniui
pageidaujant nedelsdamas informuoja šį asmeni apie tokios informacijos gavimo faktą.
13. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimus ir su tuo susiję
duomenys būtq laikomi saugiai ir su jais galėtq susipažinti tik tokią teisę turintys subjektai, nagrinėjantys
informaciją apie pažeidimus.
14. Energetikos ministerijos valstybės tamautojai ir darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas
turi prieigą prie asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, pateiktq duomenq arba sužino (ar gali
sužinoti) ją pateikusio asmens duomenis, yra supižindinami su atsakomybe už Pranešėjq apsaugos
istatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytq pranešėjti apsaugos reikalavimq pažeidimą, privalo
pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas) ir isipareigoti neatskleisti tokios
informacijos ar duomenq trečiosioms šalims.
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IV SICYRIUS
INFORNIACIJOS APIE PAiEIDIMUS VERTINIMAS,SPRENDIMV PRIEMIMAS
15. Informaciją apie pažeidimus vertina kompetentingas subjektas.
16. Kompetentingas subjektas, tuo atveju,jei gauta informacija leidžia pagfistai manyti, kad yra
rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas arba kitas pažeidimas,
imasi veiksmq, kad nedelsiant, bet ne vėliau kaip per dvi darbo dienas flue informacijos gavimo dienos,
gauta informacija apie galimus pažeidimus būttj persiqsta tokią informaciją jgaliotai tirti institucijai be
asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie tai informuoja šj asmenj.
17. Kompetentingas subjektas, išskyrus Aprašo 16 punkte numatytus atvejus, ne vėliau kaip per
penkias darbo dienas flue informacijos apie pažeidimus gavimo dienos, priima vieną ar keletą iš šių
sprendimq:
17.1. siūlo Energetikos ministmi inicijuoti:
17.1.1 Energetikos ministerijos valstybės tamautojo galimai padaryto tamybinio nusižengimo
tyrimo atlikimą;
17.1.2. Energetikos ministerijos darbuotojo galimai padaryto darbo pareigq pažeidimo tyrimo
atlikimą;
17.1.3. kin!, teisės aktuose numatytq, tyrimq atlikimą;
17.2. nutraukia gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo procedūrą, jeigu:
17.2.1. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;
17.2.2. asmuo Icreipiasi pakartotinai dėl tų pačiq aplinkybiq, kai prieš tai pateikta informacija
apie pažeidimus buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;
17.2.3. yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, dėl ko negalima informacijos apie pažeidimus
nagrinėjimo procedūra.
18. Kompetentingas subjektas, priėmęs vieną ar keletą Aprašo 17 punkte numatytq sprendimq,
nedelsiant apie tai praneša informaciją apie pažeidimus pateikusiam asmeniui, o tuo atveju jeigu
nusprendžiama atlikti vieną ar kelis iš Aprašo 17.1.1-17.1.3 papunkčiuose numatytq tyrimq, asmeniui
turi būti pranešta ir apie šių tyrimq rezultatus.
19. Tuo atveju, kai informacijos teikimo kanalu pateikta informacija apie pažeidimus nėra
pakankama, kad būtq galima per penkias darbo dienas priimti Aprašo 17 punkte numatytus sprendimus,
kompetentingas subjektas gali nuspręsti, kad būtinas papildomas terminas duomenq, bruinų sprendimui
priimti, surinkimui.
20. Papildomas terminas duomenq, bating sprendimui priimti, surinkimui kompetentingo
subjekto gali būti pratęstas ne daugiau kaip 15 darbo dienq. Apie tokj termino pratęsimą informuojamas
asmuo,pateikęs informaciją apie pažeidimus.
21. Kompetentingam subjektui (Jo nariams) negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma
atlikti Apraše priskirtas funkcijas. Kompetentingas subjektas (Jo nariai), vykdydami Apraše nustatytas
funkcijas turi teisę gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš Energetikos ministerijos valstybės
tamautojq ir darbuotojq, taip pat lcreiptis su paklausimais dėl duomenq pateikimo j kitus fizinius ir
juridinius asmenis.
22. Jei asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimus, negavo atsakymo arba Energetikos
ministerijoje nebuvo imtasi veiksmq reaguojant j pateiktą informaciją, toks asmuo, vadovaudamasis
Praneščh apsaugos jstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai lcreiptis j kompetentingą
instituciją — Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti pranešimą apie pažeidimus.
23. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenq ir kites informacijos pateikimas
ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, nelaikomas
konfidencialumo pažeidimu.
24. Tuo atveju, jeigu asmens pateiktos informacijos apie pažeidimus pagrindu Energetikos
ministerijoje buvo atliktas galimo tamybinio nusižengimo ir (ar) darbo pareigq pažeidimo tyrimas,
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tuomet pabaigus tokj tyrimą, Kompetentingas subjektas privalo užtilcrinti asmens, pranešusio apie
pažeidimus, informavirną apie tokio tyrimo rezultatus.
25. Asmuo, prate's* apie pažeidimus, apie jo pateiktos informacijos gavimą ir nagrinėjimo eigą
Energetikos ministerijoje neinformuojamas,jeigu informacija apie pažeidimus pateikta anonimiškai arba
asmuo raštu išreiškė norą nebūti informuojamu.

V SKYRIUS
BMGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Energetikos ministerijoje asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu(ES)2016/679 dėl fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokiq duomenq judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisinės apsaugos jstatymo ir kitq Lietuvos Respublikos teisės aktq,
reglamentuojanėlq asmens duomenq tvarkymą ir apsaugą.
27. Kompetentingas subjektas kiekvienq metq pirmąjj ketvirtj apibendrina informacijos apie
pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo duomenis už praėjusius metus.
28. Aprašas, informacija apie Energetikos ministerijoje veikiantj informacijos teikimo kanalą ir
apibendrinti informacijos apie pažeidimus gavimo ir nagrinėjimo duomenys už praėjusius metus
skelbiami Energetikos ministerijos interneto svetainėje.
29. Pasikeitus istatymq, Vyriausybės nutarimq ir kitq teisės aktq, reglamentuojanelq informacijos
apie pažeidimus teikimą, nagrinėjimą ir asmens informavimą, nuostatoms, jomis būtina vadovautis iš
karto, nelaukiant šio Aprašo pakeitimo ar papildymo.
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Informacijos apie pažeidimus
Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijoje teikimo, nagrinėjimo ir
asmens informavimo tvarkos aprašo
I priedas
(Informacijos apie pažeidimus pateikimo forma)
INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS
20

m.

d.
(data)
(vieta)

Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, duomenys
Vardas
Pavardė
Adresas
El. paštas
Telefono Nr.
Kiti duomenys
Informacija apie pažeidimą(pažeidimo padarymo vieta, laikas, faktinės aplinkybės,
informacija apie pažeidėją, paleidimo pobūdj, kiti žinomi duomenys ar informacija)

Asmens informavimas apie Energetikos ministerijos, nagrinėjant informaciją apie
pažeidimus, atliktus veiksmus
Informuoti nereikia
Noriu, kad mane informuotą el.
paštu
Noriu, kad mane informuott)
telefonu
Noriu, kad mane informuotą paštu
Noriu, kad mane informuotą kitu
badu
Informacijos apie pažeidimą ir asmens duomeną perdavimas nagrinėti kitai
kompetentingai institucijai
Sutinku, kad mano asmens
duomenys banų perduoti kitai
pažeidimą nagrinėti
kompetentingai institucijai
Nesutinlcu, kad mano asmens
duomenys batą perduoti kitai
pažeidimą nagrinėti
kompetentingai institucijai
Data

Parašas
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Informacijos apie paleidimus
Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijoje teikimo, nagrinėjimo ir
asmens informavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)
KONFIDENCIALUMO PASIŽADEJIMAS
20

m.

d. Nr.
(data)
(vieta)

Aš, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
(struktūrinio padalinio pavadimmas, pareigos,
vardas, pavarde)

1. suprantu, kad, vykdydamas (-a) savo pareigas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje,
sužinojęs (-usi) informaciją apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjg
apsaugos istatymu (toliau — Istatymas) taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, turiu/turėsiu
pareigą tokios informacijos neatskleisti kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos istatymq
nustatytus atvejus, kai tokia informacija gali būti atskleista ar perduota igaliotiems asmenims ar
institucijoms;
2. žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens,Istatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją
apie pažeidimą, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija;
3. pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, pagal Istatymą laikomos
konfidencialia, nė vienam asmeniui, kuris nėra igaliotas naudotis šia informacija, tiek istaigos viduje,
tick užjos ribq. Taip pat pasižadu pranešti savo tiesioginiam vadovui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą
situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui;
4. žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mane tamybos, darbo ar sutartiniq santykiq galiojimo laiką
šioje istaigoje, taip pat man pradėjus eiti kitas pareigas arba baigus galioti tamybos,darbo ar sutartiniams
santykiams;
5. esu susipažino (-usi) su Istatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjq apsaugos
reikalavimais;
6. esu Ispėtas (-a), kad už šio pasižadėjimo nesilaikymą, man gali būti taikoma atsakomybė už Istatyme
ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytq pranešėjq apsaugos reikalavimq pažeidimą.

(paragas)

(vardas, pavardė)

