
Informacijos apie pažeidimus teikimo galimybės 

Pranešėjų apsauga 

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. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose 

pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų 

apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti 

apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių 

pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 

Pavojaus aplinkai; 

Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams 

vykdant teisingumą; 

Neteisėtos veiklos finansavimo; 

Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 

Neteisėtu būdu įgyto turto; 

Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 

Kitų pažeidimų. 

Informacijos apie pažeidimus Kauno valstybinėje filharmonijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato informacijos teikimo ir tvarkymo apie Kauno valstybinėje filharmonijoje galimai 

rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus, informacijos apie pažeidimus priėmimo 

Filharmonijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, 

nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką. 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Kauno valstybinėje filharmonijoje ją gali 

pateikti vienu iš šių būdų: 

Tiesiogiai kompetentingam teisėsaugos subjektui: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 

tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete. 

Tiesiogiai KĮ Kauno valstybinei filharmonijai elektroniniu paštu lina@kaunofilharmonija.lt 

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia 

sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, 

jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad 

teikia teisingą informaciją. 

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, 

atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama 

informacija apie pažeidimą yra teisinga. 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios 

informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam 

asmeniui garantijų pagal šį įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, 

tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
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