PRANEŠIMAS
APIE GALIMYBĘ PRANEŠTI APIE PAŽEIDIMUS KLINIKOS VIDINIU INFORMACIJOS
KANALU
Informuojame, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatas, su viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio
klinika (toliau – Klinika) sutartiniais santykiais susijusiems asmenims, yra sudaryta galimybė
informaciją apie pažeidimus Klinikoje teikti šiais vidiniais kanalais:

įteikiant asmeniškai kompetentingam subjektui*;

siunčiant elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@zalgirioklinika.lt;

siunčiant pranešimą paštu adresu Žalgirio g. 115, 117 Vilnius, arba per
Konsultacinės poliklinikos registratūroje esančią rakinamą „Pasitikėjimo dėžutę“. Siunčiant
pranešimą paštu ar teikiant per „Pasitikėjimo dėžutę“, informacija teikiama užklijuotame voke,
ant kurio po Klinikos pavadinimu ir adresu turi būti nurodoma žyma „VIDINIU KANALU.
KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.
Nurodytais kanalais informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims bus užtikrinamas
konfidencialumas.
Informacija apie pažeidimus teikiama dėl 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens
gyvybei ar sveikatai; 2) pavojaus aplinkai; 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų
atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 4) neteisėtos veiklos finansavimo; 5) neteisėto
ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 6) neteisėtu būdu įgyto turto; 7) padaryto pažeidimo
padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 8) kitų pažeidimų.
Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo gali užpildyti nustatytos formos pranešimą apie
pažeidimą (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“ priedas) arba
apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta ši informacija: 1) kas, kada,
kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; 2) sužinojimo apie pažeidimą datą
ir aplinkybes; 3) savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; 4) jei
įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo
pažeidimo požymius.
Pranešimo formoje prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant
klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų gavimo
dienos.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie
pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka
nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.
*Klinikoje paskirtas kompetentingas subjektas – asmenų grupė, kurią sudaro: teisininkė
Solveiga Pakalkienė, el. p. solveiga.pakalkiene@zalgirioklinika.lt, direktoriaus padėjėja Vesta Švilpienė
el. p. vesta.svilpiene@zalgirioklinika.lt, vyriausioji buhalterė Vaida Kuktaitė, el. p.
vaida.kuktaite@zalgirioklinika.lt.
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