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1.1. Informacijos apie pažeidimus UAB „ME HOLDING NT“ (toliau – Bendrovė) įmonių grupėje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 
nustato informacijos apie Bendrovės Grupės įmonėse galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, tokios informacijos 
vertinimo, sprendimų priėmimo, pranešėjų informavimo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

1.2. Informacija apie Pažeidimus Grupės įmonėje teikiama, priimama, nagrinėjama, sprendimai priimami ir asmenų, teikiančių informaciją 
apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis nacionaliniais bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais 
pranešėjų apsaugos reikalavimus ir šiuo Aprašu. 

1.3. Informacija apie pažeidimus pagal šį Aprašą teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti 
išskirtinai asmeninius interesus nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4.Šiame Apraše vartojamos sąvokos turi toliau nurodytas reikšmes: 

1.4.1. Grupės įmonė – subjektas, tiesiogiai ir/ar netiesiogiai kontroliuojamas Bendrovės, nepriklausomai nuo subjekto veiklos 
pobūdžio ar veiklos jurisdikcijos, taip pat Bendrovė. Grupės įmonės nurodytos Grupės įmonių Verslo etikos kodekso Priede Nr. 1;

1.4.2. Kompetentingas subjektas – asmuo, kuris priima ir nagrinėja pranešimus bei pateiktą informaciją apie Pažeidimus, užtikrina 
informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą, administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo 
kanalus. Grupės įmonėje Kompetentingas subjektas paskiriamas Bendrovės vadovo įsakymu. Kompetentingas subjektas gali 
paskirti kitą Grupės įmonės darbuotoją konkrečiam Pažeidimui nagrinėti, laikantis, be kita ko, šio Aprašo 4 punkto nuostatų;

1.4.3. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – informaciją apie Pažeidimą Kompetentingam subjektui Aprašo nustatyta 
tvarka pateikiantis fizinis asmuo, kurį su Grupės įmone sieja ar siejo darbo santykiai arba kitokio pobūdžio sutartiniai santykiai 
(konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, įskaitant savarankiškai 
dirbančio asmens statusą turinčius asmenis, akcininkus ar asmenis, priklausančius Grupės įmonės administraciniam, valdymo ar 
priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), 
taip pat fizinius asmenis, dirbančius prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams; 

1.4.4. Pažeidimas – Grupės įmonėje(-ėse) galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, 
darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui 
keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kurį informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar 
turėtų darbo santykių arba kitokio pobūdžio sutartinių santykių (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su Grupės 
įmone arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
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1.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos 
reikalavimus.

2.1. Informacija apie pažeidimus pagal šį Aprašą gali būti teikiama dėl:

2.1.1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2.1.2. pavojaus aplinkai;

2.1.3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

2.1.4. neteisėtos veiklos finansavimo;

2.1.5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

2.1.6. neteisėtu būdu įgyto turto;

2.1.7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

2.1.8. kitų pažeidimų.

2.2. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo apie Pažeidimus Grupės įmonėse gali pranešti vienu iš šių būdų: 

2.2.1. įteikiant pranešimą tiesiogiai Kompetentingam subjektui arba

2.2.2. atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu whistleblowing@sirin.eu.

2.3. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo pranešimą apie Pažeidimą taip pat gali pateikti tiesiogiai kompetentingai institucijai 
arba pateikti pranešimą viešai, kaip tai numatyta teisės aktuose. 

2.4. Rekomenduojama informaciją apie Pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą, kuri pridedama kaip šio Aprašo 
Priedas Nr. 1. Pranešimą apie Pažeidimą galima pateikti ir laisva forma, nurodant, kad informacija teikiama vadovaujantis šiuo Aprašu 
arba pranešėjų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Tai nurodyti būtina, nes tokiu būdu išreiškiama aiški ir nedviprasmiška 
asmens pozicija dėl jo pranešimo nagrinėjimo teisinio pagrindo taikymo ir galimybės informaciją teikiančiam asmeniui suteikti pranešėjo 
statusą bei taikyti šiame Apraše bei taikytinuose teisės aktuose įtvirtintą apsaugą. Kitu atveju, t.y. jei teikiant pranešimą apie Pažeidimą 
nesilaikoma šiame 2.4 papunktyje numatytų reikalavimų, toks pranešimas gali būti nagrinėjamas bendra tvarka nesprendžiant klausimo 
dėl pranešėjo apsaugos taikymo. Tokiu atveju visas su tuo susijusias galimas neigiamas pasekmes prisiima pats pranešimą teikiantis 
asmuo.

2.5. Svarbu, kad Pranešime būtų pateikta ši informacija:

2.5.1. konkrečios faktinės Pažeidimo aplinkybės;

2.5.2. asmuo, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant Pažeidimą;

2.5.3. ar apie Pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;

2.5.4. pranešėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys;

2.5.5. duomenys apie Pažeidimo liudininkus (jei tokių yra).

Prie pranešimo, jei yra galimybė, reikia pridėti rašytinius ar kitus turimus duomenis apie Pažeidimą.

2.6. Informacija apie Pažeidimą, Grupės įmonėje gauta kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 2.2.2 papunktyje, nedelsiant 
persiunčiama elektroninio pašto adresu whistleblowing@sirin.eu. Kitu elektrinio pašto adresu gauta ir (ar) iš jo persiųsta informacija apie 
Pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

3.1. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą apie Pažeidimą vienu iš Aprašo 2.2 punkte nurodytų būdų, ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba, jei teisės aktuose nustatytas kitas terminas – per įstatyme nustatytą terminą, raštu 
informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pranešimo gavimo faktą. 
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3.2. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo fakto patvirtinimo turi pranešti informaciją 
apie pažeidimą pateikusiam asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų 
pagrindimą) arba motyvuotą atsisakymą šią informaciją nagrinėti. 

3.3. Sprendimas nenagrinėti gautos informacijos priimamas, kai:

3.3.1. įvertinus informaciją nustatoma, kad pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka taikytinų teisės aktų nuostatų; arba

3.3.2. informacija apie pažeidimą grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija; arba

3.3.3. pateikta informacija apie pažeidimą jau yra išnagrinėta arba nagrinėjama.

3.4. Kai Kompetentingas subjektas nėra kompetentingas vertinti gautą informaciją (pvz., gauta informacija apie pažeidimą leidžia pagrįstai 
manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ir pan.), ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 
dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos arba, jei teisės aktuose nustatytas kitas terminas – per įstatyme nustatytą 
terminą, Kompetentingas subjektas persiunčia tokią informaciją kompetentingai institucijai ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą 
pateikusiam asmeniui.

3.5. Kompetentingas subjektas per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo visos informacijos gavimo dienos, 
išnagrinėja informaciją apie Pažeidimą ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį 
asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis bei nurodo priimto sprendimo 
apskundimo tvarką.

3.6. Jei informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negavo atsakymo arba Grupės įmonėje nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į šiame 
Apraše nustatyta tvarka pateiktą pranešimą apie Pažeidimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos, informaciją apie 
pažeidimą pateikiantis asmuo, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją ir jai pateikti 
pranešimą apie pažeidimą.

4.1. Prieigą prie informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens pateiktų duomenų gali turėti arba sužinoti jo asmens duomenis gali 
tik tie Grupės įmonės darbuotojai, kurie yra supažindinti su atsakomybe už taikytinuose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos 
reikalavimų pažeidimą, Grupės įmonėje yra pasirašę konfidencialumo sutartį ir įsipareigojo neatskleisti tokios informacijos ar duomenų 
trečiosioms šalims. 

4.2. Grupės įmonės darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo žinomi informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens duomenys arba 
tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek nedarbo 
metu.

4.3. Kompetentingas subjektas privalo užtikrinti, kad gauta informacija apie Pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su 
jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

4.4. Asmeniui, pagal šį Aprašą pateikusiam informaciją apie Pažeidimą, konfidencialumo nuostatos taikomos nepriklausomai nuo to, ar 
asmuo kompetentingos institucijos pripažintas pranešėju.

4.5. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

4.5.1. to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;

4.5.2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

4.6. Grupės įmonės įsipareigoja užtikrinti, kad prieš darbuotojus, pranešusius apie Pažeidimą, nebus taikomos jokios neigiamos 
priemonės, t. y. dėl šios priežasties darbuotojai negali būti engiami, persekiojami, atleidžiami ar jų atžvilgiu taikoma atsakomybė ar bet 
kokios kitos neigiamos priemonės.

4.7. Informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui dėl informacijos apie Pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė 
atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teisės aktų nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie 
pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
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4.8. Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie Pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, 
jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

4.9. Kai pranešėjui daromas neigiamas poveikis dėl informacijos apie Pažeidimą pateikimo, apie tai jis turi teisę pranešti kompetentingai 
institucijai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju pagal taikytinų teisės aktų nuostatas. Informaciją apie pažeidimą 
pateikęs asmuo, pranešėjas (t.y. asmuo, kurį kompetentinga institucija pripažinto pranešėju) ir jų šeimos nariai, giminaičiai, kolegos, 
dirbantys Grupės įmonėje arba kitame su Grupės įmone subordinaciniais ryšiais susijusiame juridiniame asmenyje dėl patiriamų neigiamo 
poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su įstaiga sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis taikytinais 
teisės aktais, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą. 

4.10. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia 
asmeniui garantijų pagal taikytinus teisės aktus įstatymą ir/ar šį Aprašą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos 
ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

5.1. Informacija apie pažeidimus ir kiti dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis taikytinais teisės 
aktais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 05


