
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VLANTANA“ 

GENERALINIS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO  
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

2021 m. birželio mėn. 09 d.  Nr. V06-51/1 
Gobergiškė 

 
Atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d.  

nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“  
patvirtintas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo 
užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įpareigoja visus privačius juridinius asmenis, 
kuriuose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, įdiegti vidinį pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalą,  
1. P a s k i r i u  prevencijos specialistą Tomą Kazlauską kompetentingo subjekto pavaduotoju, 

atsakingu už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą 
kompetentingo subjekto atostogų ar nedarbingumo metu (toliau – Kompetentingo subjekto 
pavaduotojas) ir įpareigoju vykdyti Apraše numatytas kompetentingo subjekto funkcijas. 

2. Į p a r e i g o j u  visus įmonės padalinių vadovus bendradarbiauti su paskirtu Kompetentingo 
subjekto pavaduotoju, pateikti jam informaciją ir duomenis, reikalingus Apraše numatytoms 
funkcijoms vykdyti.  

3. Pavedu  personalo vadovo pavaduotoją Kristiną Stonę supažindinti su šiuo įsakymu visų 
įmonių padalinių vadovus. 

 
 
Generalinis Direktorius                                 Tomas Stonys 





  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2018 m. lapkričio 14 d.  nutarimu Nr. 1133 
priedas 

 
(Pranešimo apie pažeidimą forma) 

 
PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ 

 
20 ___ m. ______________ ___ d. 

 
____________________________ 

(vieta) 

 
Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys 
Vardas, pavardė   
Asmens kodas  
Darbovietė (su įstaiga 

siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar 
sutartiniai santykiai) 

 

Pareigos  
Telefono Nr. (pastabos dėl 

susisiekimo) 
 

Asmeninis el. paštas arba 
gyvenamosios vietos adresas 

 

Informacija apie pažeidimą 
1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas? 
 
 
1. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą? 
 
 
2. Pažeidimo padarymo vieta, laikas. 
 
 
Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis 
Vardas, pavardė  
Darbovietė  
Pareigos  
3. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, 

nurodykite, kas jie. 
 
 
4. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis. 
 
 
Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus 



Vardas, pavardė  
Pareigos  
Darbovietė  
Telefono Nr.  
El. paštas  
5. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote? 
 
 
 
6.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, 

galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą. 
 
 
7. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar 

gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę. 
 
 
8. Papildomos pastabos ir komentarai. 
 
 
 
� Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos 

teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga. 
 
 
Data Parašas 

 
 

 
 


