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INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS RASEINIU VIKTORO PETKAUS
PAGRINDINEJE MOKYKLOJE TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos apie paZeidimus Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje teikimo
tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato informacijos apie Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje

mokykloje (toliau - Mokykla) galimai rengiamus, padarytus ar daromus paZeidimus teikimo,
informacijos apie paZeidimus priemimo Mokykloje veikiandiu vidiniu informacijos apie paZeidimus

teikimo kanalu (toliau - Vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimq priemimo tvark4.
2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali btti

teikiama informacija apie paleidimus, nustat5rti Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatyme
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarime Nr. 1133,,DeI Lietuvos
Respubliko s praneSej q ap saugos i statymo igyvendinimo".

3. Mokykloje gauta informacija apie paZeidimus priimama, registruojama, nagrinejama ir
asmeil+, teikiandiq informacij4 apie paieidim4, apsaugos priemones uZtikrinamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymu, kitais teises aktais ir Siuo Apra5u.

4. Apra5e vartojamos Sios s4vokos:

4.1. Informacija apie paZeidim4 - vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu
arba tiesiogiai, arba vie5ai asmens teikiama informacija apie nustatytus poZymius atitinkanti
paieidimq.

4.2. Konfidencialumas - Mokyklos darbuotojq veiklos principas, kuriuo uZtikrinama, kad

informacij4 apie paieidim4 pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai
identifikuoti leidZianti informacija tvarkomi tik darbo ar tarnybos funkcijq atlikimo tikslais ir kad 5i

informacija neatskleidZiama tretiesiems asmenims, iSskynrs Prane5ejq apsaugos istatyme nustatytus

atvejus.

4.3. Pail,eidimas - Mokykloje galbfit rengiama, daroma ar padarya nusikalstama veika,
administracinis nusiZengimas, tamybinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, taip pat

Siurk5tus privalomq profesines etikos nonnq paZeidimas ar kitas gresmg viesajam interesui keliantis
arba ji paieidZiariis teises paZeidimas, apie kuriuos pranesejas suZino i5 savo turimq ar turetq
tarnybos, darbo santykiq arba sutartiniq santykiq su Mokykla.

4.4. Prane56jas - asmuo, kuris pateikia informacij4 apie paizeidimq Mokykloje, su kuria ji
sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotes,

praktikos, savanorystes ir pan.).

4.5. Prane5imas - nustatl.tus formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis i Mokykl4,
kuriame pateikiama konkreti informacija apie paZeidim4.

4.6. Vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas - Mokykloje nustatyta tvarka
sukurta ir taikoma informacijos apie paZeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedlra.

4.7. Kompetentingas subjektas - Mokykloje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidini
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalE, nagrineja juo gaut4 informacij4 apie paleidimus,
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uZtikrina asmens, pateikusio informacij 4 apie paleidimus, konfi dencialum4.

5. Kompetentingas subjektas privalo uZtikrinti asmens, kuris vidiniu informacijos apie

paLeidimq kanalu pateikia informacij4 apie paZeidim4 Mokykloje ir kuri su Mokykla sieja ar siejo

tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotes, praktikos,

savanorystes ir pan.), ir jo teikiamos informacijos konfidencialum4, i5skyrus istatyrnuose nustatytus

atvejus.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS

6. PraneSejas, teikiantis informacij4 apie paheidim4, turi teisg j4 pateikti uZpildydamas

pat:rirtintqprane5imo apie paieidim4 form4 (2 priedas), arba apie paZeidim4 prane5ti laisvos formos

prane5imu, kuriame turi biiti pateikta Apra5o 8 punkte nurodyta informacija ir nurodya, kad 5i

informacija teikiama vadovaujantis Prane5ejq apsaugos istatymu.
7. PraneSejas, teikiantis informacij4 apie paLeidim4 Mokykloje, j4 gali pateikti vienu i5 Siq

bodq:

7. 1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

7.2. atsiqsti prane5imq apie paieidimq Mokyklos elektroninio pa5to adresu:

pranesk.rvppm@ gmail. com

8. Pranesejas, teikiantis prane5im4 apie paZeidim4, nurodo konkredias faktines aplinkybes,
asmen!, kuris rengiasi, dalyvauj a ar dalyvavo darant paieidimq, informacij4 apie galimus tokio
asmens motyvus darant paLeidim1, nurodo, ar apie 5f paZeidim4 jau yra prane5ta, jei taip, - kam
buvo prane5ta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie paZeidimo liudininkus, taip pat

nurodo savo vard4, pavardg, gyvenamosios vietos adres4 (arba el. pa5to adres4) korespondencijai
gauti ir kitus duomenis rySiui palaikyi, jei imanoma, prideda ra5ytinius ar kitokius turimus
duomenis ar informacijq, atskleidliandiqgalimo paZeidimo poZyrnius. Taip pat asmuo gali nurodyti,
kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS

9. Informacij4 apie paleidim4 priima ir uZregistruoja kompetentingas subjektas.

10. Informacija apie paieidim1, gauta Mokykloje kitu elektroninio paSto adresu, nei
nurodya Apra5o 7.2 papunldyje, neregistruojama ir nedelsiant persiundiama Apra5o 7.2 papunktyje
nurodytu elektroninio pa5to adresu. Siame punlcte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiqsta

elektroniniu pa5tu informacija apie paieidim4 turi buti i5trinta nedelsiant.

11. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paieidim4 ir su tuo
susijE duomenys butq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys informacij4
apie paLeidim4 nagrinej antys asmenys.

12. Kompetentingas subjektas, gavgs informacij4 apie paieidimq, jq pateikusiam asmeniui
pageidaujant, nedelsdamas ra5tu informuoja Siasmeni apie informacijos gavimo fakta.

13. Mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas
turi prieig4 prie asmens, teikiandio informacrj4 apie paieidim1, pateiktq duomenq arba gali suZinoti
j4 pateikusio asmens duomenis, yra supaZindinami su atsakomybe uZ PraneSejq apsaugos istatyme
ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo pasira5lti
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konfidencialumo pasiZadejim4 (1 priedas) ir isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq
trediosioms Salims.

14. Mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo
Zinomi asmens, pateikusio informacij4 apie paleidim4, asmens duomenys arba tokios informacijos
turinys, privalo uZtikrinti minetos informacijos ir asmens duomenq konfidencialum4 tiek darbo
metu, tiek po jo.

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS

15. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu gavgs
informacij 4 apie paieidim4, nedelsdamas imasi j4 vertinti.

16. Del informacijos apie paZeidimus vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu
pateiktos informacijos apie paieidimEkompetentingas subjektas priima vien4 i5 Siq sprendimq:

16.1. nagrineti pateikt4 informacij4 apie paleidimq;
16.2. jei gauta informacija apie paleidimq leidZia pagristai manyti, kad yra rengiama,

daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas paZeidimas,
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavimo dienos, persiqsti
gautq informacij4 apie paieidim4 institucijai, igaliotai tirti toki4 informacij4,be asmens, pateikusio
informacij4 apiepaieidim4, sutikimo ir apie tai prane5ti Siam asmeniui;

16.3. nutraukti gautos informacijos apie paZeidim1nagrinejimo procedflr4, jeigu:
16.3.1. ivertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie paizeidimq neatitinka Prane5ejq

apsaugos istatymo nuostatq;

16.3.2. informacija apie paieidimq grindZiama akivaizdLiai tikroves neatitinkandia
informacija;

16.3.3. pateikta informacija apie paZeidim4 jau yra i5nagrinetaarbanagrinejama.
17. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie paZeidimq

gavimo ra5tu informuoja prane5ej4, pateikusi informacrj4 apie paleidimq, apie priimtq sprendim4
del informacijos nagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos apie paieidim4 turi btrti
motyvuotas.

18. Kompetentingas subjektas, baiggs nagrineti informacij4 apie paheidim4, nedelsdamas
ra5tu informuoja prane5ej4, pateikusf informacij4 apie paieidimE, apie priimt4 sprendim4,
nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, tatp pat nurodo priimto
sprendimo apskundimo tvark4.

19. Nustatgs paZeidimo fakt4, kompetentingas subjektas informuoja prane5ejq, pateikusi
informacij4 apiepaieidim4, apie atsakomybg, taikyt4 paieidimqpadariusiems asmenims.

20. Jei prane5ejas, pateikgs informacij4 apie paZeidim4, negavo atsakymo arba Mokykloje
nebuvo imtasi veiksmq reaguojant i pateikt4 informacij4, jis, vadovaudamasis Pranesejq apsaugos

istatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisg tiesiogiai kreiptis ikompetenting4 institucij4.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Dokumentai, susijE su Sio Apra5o nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis
Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu.
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22. Kompetentingas subjektas teikia lconsultacijas Mokyklos direktoriui Pranesejq
apsaugos istatymo lgyvendinimo klausimais.

23. Kompetentingas subjektas kartq per metus apibendrina informacijos apie paZeidimus
gavimo, tyrimo ir nagrinejimo duomenis ir Mokyklos interneto svetaineje skelbia statistinius
duomenis apie atvejq, kai buvo pateikta informacija apie paLeidimus, skaidiq, jq vertinimo
rezultatus, apibendrint4 informacij4 apie paZeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenq

pateikta informacij a pagal 5i Apra54.



.Informacij os apie paZeidimus Raseiniq Viktoro
Petkaus pagrindineje mokykloje teikimo
tvarkos apra5o
1 priedas

Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindine mokykla

(asmens vardas ir pavardd, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

2019 m. d.
Raseiniai

l. AS suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje

mokykloje, turesiu prieig4 prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas uZtikrinti
konfidencialum4. Si informacija Lietuvos Respublikos lstatymq nustat5rtais atvejais gali bUti

atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. AS linau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, Prane5ejq apsaugos istatymo
nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apie paieidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai
identifikuoti leidZianti informacij a.

3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai
pagal Prane5ejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, nd vienam
asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigos viduje, tiek uZ jos ribq. Taip pat

pasiZadu praneSti savo vadovui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti gresmg

tokios informacij os saugumui ir konfi dencialumui uZtikrinti.

4. AS Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje, taip pat man

perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. AS esu susipaZings su Prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises akluose nustatytais

prane5ej q apsaugos reikalavimais.

6. AS esu ispetas, kad, paZeidus 5i pasiZadejim4, man gali buti taikoma atsakomybe uZ

Prane5ejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatltq prane5ejq apsaugos reikalavimq
paieidimq.

(paraias) (vardas ir pavarde)



Informacij os apie paZeidimus Raseiniq Viktoro
Petkaus pagrindineje mokykloje teikimo
tvarkos apra5o
2 priedas

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

20 m. d.

(vieta)

Vardas, pavarde
Asmens kodas
Darboviete (su istaiga siejantys
ar siejg tarnybos, darbo ar
sutartiniai santykiai)
Pareigos
Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)

paLeidimq prane5ate? Kokio pobUdZio tai paZeidimas?1. Apie koki

Asmeninis el. pa5tas arba
vietos adresas

paLeidimE? Kokie galejo buti asmens motyvai daruntpaieidimq?1. Kas padare 5f

2. P aleidimo padarymo vieta, laikas.

Vr

Darboviete
Pareigos
3. Ar yra kitq asmenq,
nurodykite, kas jie.

kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paleidimq? Jei taip,

4. Ar yra kitq paZeidimo liudininkq? Jei taip, pateikite jq kontaktinius duomenis.

ar
Vardas, pavarde
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Pareigos
Darboviete
Telefono Nr.
El. paStas

5. KadapaZeidimas buvo padarytas ir kada apie ji suZinojote arbajipastebejote?

6. Kokius pazeidim4 pagrindziandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tyrim1,
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ltinius ar kitus duomenis apie paZeidim4.

7. At apie 5f paieidimqjau esate kam nors prane5gs? Jei prane5dte, kam buvo pranesta ir ar
gavote atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg

8. Papildomos pastabos ir komentarai.

E Patvirtinu, kad esu susipaZings su teisinemis pasekmemis uZ melagingos informacijos teikim4, o
mano teikiama informacija yra teisinga.

Data ParaSas


