
          

Studijų kokybės vertinimo centro 

vidinis informacijos apie pažeidimus tyrimo kanalas 
 

 

Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC, Centras) vidiniame kanale pranešimus 

apie SKVC darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį gali pateikti: 

- esami ir buvę SKVC darbuotojai; 

- asmenys, sutartiniais santykiais susiję su SKVC (pvz. ekspertai, lektoriai, paslaugų 

teikėjai ir pan.). 
 

Tik šie asmenys pranešimą gali pateikti per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo 

kanalą arba kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai. 

 

Pranešimas teikiamas užpildžius Pranešimo apie pažeidimą formą ir ją atsiuntus:  

 el. paštu pranesk@skvc.lt arba 

 paštu, adresu A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, Studijų kokybės vertinimo centrui. 

 

Vidiniame kanale SKVC darbuotojai ir asmenys, sutartiniais santykiais susiję su SKVC 

pranešti gali apie: 

1) galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:  

 nusikalstamą veiką; 

 administracinį nusižengimą; 

 tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 

 šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 

 kitą pažeidimą; 

2) kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie 

kuris žinomas iš turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su SKVC; 

3) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 

4) pavojaus aplinkai; 

5) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar 

teismams vykdant teisingumą; 

6) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 

7) neteisėtu būdu įgyto turto; 

8) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą. 

 

Pateikusiajam informaciją apie pažeidimą taikomas konfidencialumas, išskyrus kai:  

- konfidencialumo netaikyti prašo jis pats;  

- pateikia žinomai melagingą informaciją ar atskleidžia valstybės ar tarnybos 

paslaptį; tokiu atveju pateikusysis informaciją atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Atsakomybė 

 

Už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, pranešęs asmuo neatsako 

tik jei jis negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra klaidinga. 

https://www.prokuraturos.lt/lt/praneseju-apsauga/5954
https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Korupcijos_prevencija/Pranesimas_apie_korupcinio_pobudzio_teises_pazeidima.docx
mailto:pranesk@skvc.lt


Pranešėjui apie galimą pažeidimą neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, 

neatsiranda atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu teikdamas informaciją 

apie pažeidimą pranešėjas pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.  

 

Pranešėjų apsauga 

 

Pateikusiajam informaciją apie pažeidimą pranešėjui taikomas konfidencialumas, išskyrus 

kai:  

- konfidencialumo netaikyti prašo jis pats;  

- pateikia žinomai melagingą informaciją ar atskleidžia valstybės ar tarnybos 

paslaptį; tokiu atveju pateikusysis informaciją atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Pranešusiam apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas gali būti taikomos 

pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apie pranešėjo statuso sutiekimą pagal Lietuvos 

Respublikos pranešėjo apsaugos įstatymą sprendžia Lietuvos Respublikos generalinė 

prokuratūra. 

 

Pranešimų nagrinėjimas 

 

Gautas vidiniu kanalu pranešimas apie galimą pažeidimą registruojamas SKVC 

vidiniame neviešame registre. Antikorupcinės aplinkos kūrimo darbo grupė, sudaryta Centro 

direktoriaus 2020 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-20 (toliau – Grupė) nustato, ar: 

- asmuo, pateikęs informaciją (pranešėjas) yra tinkamas (esamas ar buvęs SKVC 

darbuotojas arba asmuo, sutartiniais santykiais susiję su SKVC); 

- pateikta informacija patenka į SKVC kompetencijos sritį. 
 

Jeigu pranešėjas nėra tinkamas, ir (ar) gautas pranešimas nepatenka į SKVC 

kompetencijos sritį, informacija perduodama Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai.  

Jeigu pranešėjas yra tinkamas, t. y. turintis teisę teikti pranešimą ir jo pranešimas patenka 

į SKVC kompetencijos sritį, pradedamas tyrimas. Jį atlieka SKVC direktoriaus paskirti 

asmenys, kurie išnagrinėja gautą pranešimą apie pažeidimą, parengia išvadas ir pateikia 

direktoriui siūlymą sprendimui. Direktoriui priėmus galutinį sprendimą, sprendžiama, ar 

išvados bus pateikiamos pranešusiam apie pažeidimą asmeniui. Išvada nepateikiama pranešėjui 

tais atvejais, kai tokį informavimą riboja kiti teisės aktai. Informacija pranešusiam apie 

pažeidimą asmeniui siunčiama jo nurodytais kontaktais (elektroniniu paštu). 

 

 

Sritį reguliuojantys teisės aktai: 

 Korupcijos prevencijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  

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

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 
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