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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
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ISAKYMAS
DEL rNFoRMACrJos ApIE paZnmwrus rErKrMo
PATVIRTINIMO

rvARros apnaso

2021 m. balandZio 9 d. Nr. Y-192 (1.3)

Klaipeda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo 16 straipsnio 1 ir 3
dalimis ir atsiZvelgdamas i Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq
funkcionavimo uZtikrinimo tvarkos apraS4, patvirlint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018
m. lapkridio 14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo
igyvendinimo",

tvirtinu

pridedamus:

1.1. Informacijos apie paZeidimus teikimo ir nagrinejimo tvarkos apraS4;
1.2. konfidencialumo pasiZadejimo form4.

Direktore

Parengg -

:i-"-

Palntira Jurgiliene
2021-04-09

Dalia Marti5auskiene

PATVIRTINTA
I(laipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centras direktoriaus
2021 m. balandlio 9 d. isakymu
Nr. V-192 (1.3)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20

m.

d.

Klaipeda

1. AS suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Klaip6dos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centre (toliau - {staiga), turesiu prieig4 prie informacijos apie asmenis,
kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymu (toliau - [statymas)
taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4. 5i informacija Lietuvos Respublikos istatymq
nustatytais atvejais gali buti atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.
2. AS Linau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, fstatymo nustatyta tvarka
pateikusio informacij4 apie paLeidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti
leidZianti informaci ja.
3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos, pagal
[statym4laikomos konfidencialia, ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija,
tiek {staigos viduje, tiek uZ jos ribq. Taip pat pasiZadu prane5ti {staigos vadovui apie bet koki4
pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti gresmg tokios informacijos saugumui ir
konfidencialumui.
4. AS Linau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo ar sutarliniq santykiq galiojimo
laik4 Sioje {staigoje, taip pat man pradejus eiti kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.
5. AS esu susipaZinEs su [statyme ir kituose teises aktuose nustatytais prane5ejq apsaugos
reikalavimais.
6. AS esu ispetas, kad uZ Sio pasiZadejimo nesilaikym4 ir fstatymo paZeidim4 turesiu atsakyti
pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

(paraias)

(vardas ir pavardd)

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO
CENTRAS
(Kodas 140199874)
PATVIRTINTA
Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centras direktoriaus
2021 m. balandZio 9 d. isakymu
Nr. V-192 (1.3)

INF'ORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMO IR NAGRINEJIMO TVARKOS
APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie paZeidimus teikimo ir nagrinejimo tvarkos apraSas (toliau Apra5as) nustato informacijos apie Klaipddos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centre (toliau - [staiga) galimai rengiamus, padarytus ar daromus paZeidimus teikimo,
informacijos apie paZeidimus priemimo veikiandiu vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo
kanalu, jos vertinimo ir sprendimq priemimo tvark4.
2. Gaunama informacija apie paZeidimus priimama, registruojama, nagrinejama,
praneSejq apsaugos priemones uZtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos prane5ejq
apsaugos istatymu (toliau - LR pranesejq apsaugos istatymas), kitais teises aktais ir Siuo Apra5u.
3.

S4vokos:

3.1. Kompetentingas asmuo - fstaigos paskirtas darbuotojas, kuris administruoja
vidini kanal4, nagrineja juo gaut4 informacij4 apie paLeidimus, uZtikrina asmens, pateikusio
informacijq apie paleidimus, konfidencialum4, iSskyrus istatymuose nustatytus atvejus.

4. Kitos Apra5e vaftojamos sqvokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos LR
prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq apsaugos
reikalavimus.
5. Apra5o nuostatos taikomos asmenims, kuriuos su [staiga sieja ar siejo darbo arba
sutarliniai santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotes, praktikos, savanorystes ir pan.).
6.

Informacijos pateikimas, siekiant apginti i5skirtinai asmeninius

interesus,

nelaikomas prane5imu, nagrinejamu Sio ApraSo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMA TEIKIMAS
7.

Asmuo, kuri su |staiga sieja

ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai

(konsultavimo, rangos, staZuotes, praktikos, savanorystes ir pan.), turi teisg pateikti informacij4
apie paLeidrma,.

8.

Informacija apie paZeidimus pateikiama raStu. Asmuo,

turi teisg pateikti

informacij 4 apie paZeidim4:

8.1.
8.2.

uZpildydamas prane5imo apie paZeidimqform4 (Apra5o 1 priedas);

pateikdamas laisvos formos prane5im4, kuriame bfltq nurodyta, kad
vadovauj anti s LR praneSej q apsaugo s istatymu.

jis teikiamas
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9. Asmuo, teikiantis informacij4 apie paLeidim4 laisvos formos prane5imu, turi
nurodyti kas, kada, kokiu bUdu ir koki paZeidimq galimai padare, daro ar rengiasi padaryti ir
pdfl., suZinojimo apie paLeidim4 datq ir aplinkybes, savo vardq, pavardg, asmens kodE,
kontaktinius duomenis rySiui palaikyti, jei imanoma pateikia bet kokius turimus dokumentus,
duomenis ar informacijq, atskleidZiandiq galimo paZeidimo poZymius. Asmeniui, teikiandiam
informacij4 apie paZeidim4, taip pat rekomenduojama nurodyti informacij4 apie galimus tokio
asmens motyvus darant paLeidimq, jei jie yra Linomi, pateikti duomenis apie paZeidimo
liudytojus, jei jie yra Zinomi, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.
10.

Informacij4 apie paLeidimq asmuo gali pateikti Siais bfidais:

10.1. tiesiogiai kompetentingam asmeniui, atvykus
Klaipeda;

ifstaig4

adresu Taikos pr.67,

10.2. atsiqsdamas informacij4 elektroninio pa5to adresu pranesk@)klaipedosgpmc.lt

11.

Asmuo, teikiantis informacij4 apie paleidim4 vidiniu kanalu, neprivalo blti
visi5kai isitikings apie prane5imq faktq tikrum4, jam nekyla pareiga veftinti, ar paleidrmas, apie
kuri prane5a, atitinka nusikalstamq veikq ar kitq teises paZeidimq, kaip jie apibrdLti teises
aktuose, poZymius.

III

SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS

12.

[staigos vidiniu kanalu gaut4 informacijq apie paLeidimus kompetentingas asmuo
registruoja nevie5ame registre (Priedas Nr. 2).

13. Prane5imas, gautas kitu elektroninio pa5to adresu, nei nurodyta ApraSo 10.2 p.,
neregistruojamas ir nedelsiant persiundiamas vidinio kanalo elektroninio pa5to adresu.
1,4. Jeigu

prane5imas gaunamas pa5tu, dokumentq valdymo funkcijas atliekantis
darbuotojas prane5imo neregistruoja. Nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, ji
perduoda kompetentingam asmeniui, kuris uZregistruoja ji tarn skirlame registre.

15.

Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paZeidrmq, jq
pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, ra5tu
informuoja ji apie tokios informacijos gavimo faktq.

IV

SKYRIUS

PRANESIME PATEIKTOS. INFORMACIJOS APIE PA.ZEIDIMA VBRTINIMAS,
NAGRINEJIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS
16. Kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavg informacij4 apie paleidimE,
nedelsdamas turi jq iverlinti.
17, Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie paleidimq kompetentingas asmuo
priima vien4 i5 Siq sprendimq:
17

.7. nagrrneti pateikt4 informacij4 apie pai,eidimq;

17.2. gavgs prane5im4, kuris atitinka LR praneSejq apsaugos fstatymo 4 straipsnio 5
dalyje nustatytus reikalavimus arba kuriame pateikta informacija atitinka LR prane5ejLl apsaugos
istatyme nustatytus poZymius, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo prane5imo
gavimo dienos, persiundia ji kompetentingai institucijai ir apie tar prane5a praneSim4
pateikusiam asmeniui;
17.3. nutraukti gautos informacijos apie paZeidimq nagrinejimo procedurE, jeigu:

17,3.1.

iverlinus nustatoma, kad pateikta informacija apie pal,eidim4 neatitinka
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LR praneSejq apsaugos istatymo nuostatq. Tokia informacija perduodama nagrineti pagal
Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo istatym4, nurodant, kad turi blti uZtikrinamas
asmens, teikiandio informacij4 apie paleidim4, konfidencialumas pagal LR pranesejLl apsaugos
istatymo reikalavimus

;

17.3.2. informacija apie paLeidim4 grtndLiama

akivaizdLiai tikroves

neatitinkandia informacij a;
17

.3.3.

pateikta informacija apie paLeidim4 jau yra i5nagrineta arba nagrinejama.

18. Kompetentingas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos apre paLeidim4 gavirno
ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paLeidimq, apie priimt4 sprendim4 del
informacijos nagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos apie paleidimq turi buti
motyvuotas.

19. Kompetentingas asmuo nagrinedamas pateikt4 informacij4 apie paileidim4 turi
teisg:

19.1. reikalauti [staigos darbuotojq pateikti paaiSkinimus, dokumentus, informacij4;
19.2. reikalauti, kad darbuotojas, kuris galimai padare nusikalstamE veikq,
nusiZengim4, darbo pareigq paLeidrmq bltq nu5alintas nuo darbo, vadovaujantis galiojandiq
teises akttl nuostatomis.

20. Kompetentingas asmuo, baiggs nagrineti informacij4 apie paZeidim4, nedelsdamas
ra5tu informuoja informacijq apie paieidimq pateikusi asmeni apie priimt4 sprendim4,
nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto
sprendimo apskundimo tvark4. Nustadius paZeidimo padarymo fakta,, kompetentingas asmuo
informuoja informacij4 apie paleidim4 pateikusi asmeni apie paleidim4 padariusiems asmenims
taikyt4 atsakomybg.

21. Jei asmuo, pateikgs informacij4 apie paLeidim4, negavo atsakymo arba [staigoje
nebuvo imtasi veiksmq reaguojant i pateikt4 informacij4, jis turi teisg tiesiogiai kreiptis i
kompetenting4 institucrje
paLeidrmq.

-

Lietuvos Respublikos prokuratlr4

ir jai pateikti

prane5imq apie

22. Asmuo, pateikgs informacij4 apie paleidim4, del jam galimo ar daromo neigiamo
poveikio susijusios su informacijos apie paLeidrmq pateikimo faktq, gali konsultuotis su
kompetentingu asmeniu del savo teisiq gynimo bldq ar priemoniq, taip pat gali prane5imu
kreiptis i kompetenting4 institucij4 del jo pripaZinimo prane5eju.

V

SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO APSAUGA

23. Konfidencialumas yra uZtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie paLeidim4
tyrimo rezultatq.
24.

Konfidencialumo uZtikrinti neb[tina,

kai to ra5tu pra5o informacijE

paleidimq pateikgs asmuo arba jei jo informacijayra Linomai melaginga.

apie

25.

Asmens pateikusio informacij4 apie paleidim4, duomenq ir kitos informacijos
pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms paZeidimus tiriandioms kompetentingoms institucijoms,
neatskleidZiant Siq duomenq fstaigai, nelaikomas konfidencialumo paZeidimu.

26. Darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo Zinomi asmens, pateikusio informacij4
paZeidim4,
apie
asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo uZtikrinti minetos
informacijos ir asmens duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek po jo.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27

.

Apraias galioja nuo jo patvirlinimo dienos visiems |staigos darbuotojams.

28. Asmenys,

paZeidg Apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustatytatvarka.

5- /

Informacijos apie paZeidimus teikimo ir
nagrinejimo tvarkos apra5o Priedas Nr. 1
PRANESIMAS APIE PAZEIDIM.T

20

m.

d.

(vieta)
Asmens, praneSandio apie paLeidim4, duomenys
Vardas, pavarde
Asmens kodas
Darboviete (su istaiga siejantys ar
sieie darbo ar sutartiniai santvkiai)
Pareigos
Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)
Asmeninis el. pa5tas arba
gyvenamosios vietos adresas
Informacij a apie paleidim4
1. Apie kokipaZeidim4 pranesate? Kokio pob[dZio tai paZeidimas?

1. Kas padare 5i paZeidim4?

2.

P

Kokie galejo blti asmens motyvai darant pai,eidimq?

aLeidimo padarymo vieta, laikas.

Qqqmenys apie paLeidim4 padariusi asmeni ar asmenis
Vardas, pavarde
Darboviete
Pareigos
3. Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paZeidrmq? Jei taip, nurodykite,
kas

4.

jie.

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

Duomenys apie paZeidimo liudinink4 ar liudininkus
Vardas, pavarde
Pareigos
Darboviete
Telefono Nr.
El. pa5tas
5. Kada paZeidimas buvo padarytas ir kada apie ii suZinoiote arbaii pastebeiote?

6-7

6. Kokius paZeidim4 pagrindZiandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tyrim4,
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar kitus duomenis apie paLeidimq.

7 . Ar apte 5i paZeidim4 jau esate kam nors prane5gs? Jei pranesete, kam buvo prane5ta ir ar
gavote atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg.

8. Papildomos pastabos ir komentarai.

I

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

Data
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