
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Pranešėjų apsaugos Įstatymas) 

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, atskleidimą ir pažeidimus padariusių 

asmenų patraukimą atsakomybėn. 

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos 

pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.  

Pagal Pranešėjų apsaugos 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, kliudymo nustatyti padarinių mastą; 

- kitais atvejais. 

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos Įstatymo nuostatas, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti: 

- atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą; 

- kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl 

pateikto pranešimo tvarkos aprašą; 

- vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo 

užtikrinimo tvarkos aprašas, kuris viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje yra patvirtintas viešosios 

įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo 2022 m. rugpjūčio  16 d. įsakymu Nr. VK-50 „Dėl 

informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Jurbarko ligoninėje teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).  

Asmuo informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti: 

- vidiniu kanalu – užpildydamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų 

įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 1 priedą arba apie pažeidimą pranešti laisvos 

formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų 

apsaugos įstatymu.  

- tiesiogiai prokuratūrai. 

VšĮ Jurbarko ligoninėje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu yra užtikrinta bet 

kuriam asmeniui, kurį su įstaiga sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, 

rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti 

ikisutartiniai santykiai. 

Asmuo informaciją apie pažeidimą Ligoninėje gali pateikti vienu iš šių būdų: 

- tiesiogiai kompetentingam subjektui, Ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje, kab. Nr.  115 

(arba susisiekus telefonu 865864373 suderina vietą ir laiką dėl susitikimo) ; 

- atsiųsti pranešimą Ligoninės elektroninio pašto adresu pazeidimai@jurbarkoligonine.lt; 

- atsiųsti pranešimą paštu, adresu „Kompetetingam subjektui asmeniškai, Vydūno g. 56, VšĮ 

Jurbarko ligoninė, Jurbarkas, LT-74112“.  

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. 
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