ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos lstatymo 16 straipsnio 1 ir
3 dalimis ir Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo
uZtikrinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d.
nutarimu Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos
istatymo igyvendinimo":
1' Tv i rt i nu Informacijos apiepaZeidimus Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazij oj e teikimo tvarkos apra5E @ridedama).
2. N u r o d a u Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos techniniq priemoniq
ir kompiuteriq prieZirJros specialistui Rydiui Makaravidiui interneto ivetainc'je

www'vanagogimnazija.lt

idiegti Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos vidin!
informacijos apie paZeidimus teikimo kanal4, kuriuo b[tq galima teikti informacij4 apie paZeidimus.
3. S k i r i u kompetentingais subjektais:
3.1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoj4
ugdymui Aleksandr4 Kirilov4;
3.2. Alltaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ra5tines vedej4 Alclonq
Jakimavidieng.
4. P av e dukompetentingiems subjektams administruoti vidini informacijos apie
paZeidirnus teikimo kanal4, nagrineti juo gaut4 informacij4 apie paZeidimus, uZtikrinti asmens,
pateikusio informacij4 apie paZeidimus, konfidencialumq.
5. Ip are i go j u AlytausAdolfo Ramanausko-Vanago gimnazijosra5tinesvedejrl
Aldon4 Jakimavidieng. su Siuo isakymu supaZindinti visus gimnazijos darbuotojus, dirbandius pagai
darbo sutartis.
Sis isakymas gali blti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos
nustatyta
tvarka.
istatymo

Direktorius

Virginijus Skroblas

PATVIRTINTA

Alytaus Adolfo RamanauskoVanago gimnazijos direktoriaus
2019 m.lapkridiolld.
isakymu

Nr. V-"Ctf

INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS ALYTAUS ADoLFo RAMANAUSKo-VANAGo
GIMNAZIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1' Informacijos apie paZeidimus Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje teikin-rcr
tvarkos apraSas (toliau - apra5as) nustato informacijos apie Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago
gimnazijoje (toliau - gimnazija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus paZeidimus teikimo,
informacijos apie paZeidimus priemimo gimnazijoje veikiandiu vidiniu informacijos apie paZeidimus
teikimo kanalu (toliau - vidinis kanalas), jos tyrimo, tvarkymo ir konfidencialumo u2tikrinlmo tvark4.
2' Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali briti
teikiama informacija apie paZeidimus, nustatl.ti Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos
Jstatyme
(toliau - istatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarime Nr. 1133
,,Del Lietuvos Respublikos prane5ej q apsaugo s istatymo i gyvendinimo,..
3' Gimnazijoje gauta informacija apie paZeidimus priimama, registruojama, nagrinejama ir.
asmenll, teikiandiq informacijE apie paZeidim4, apsaugos priemones uZtikrinamos vadovaujantis
istatymu, kitais teises aktais ir Siuo apra5u.
4. Apra5e vartojamos s4vokos:
4.1. Kompetentingas subjektas (asmuo) - gimnazijos paskirtas asmuo, asmenq grupe, kurie
administruoja vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanalE, nagrineja juo gaut4 Informacij4.
uZtikrina asmens, pateikusio Informacij 4, konfidencialum4;
4.2. PaZ,eidimas - gimnazijoje galb[t rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika.
administracinis nusiZengimas, tarnybinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, taip ptrt
SiurkStus privalomq profesines etikos normq paZeidimas ar kitas gresmg vie5ajam interesui keliantis
arba ji paLeidliantis teises paZeidimas, apie kuriuos prane5ejas suZino i5 savo turimq ar turetq darbo
santykiq arba sutartiniq santykiq su gimnazija;
4.3. Gimnazijos darbuotojas, teikiantis informacij4 apie paZeidim4 - gimnazijos
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti, teikiantis informacij4 apie paZeidim4 gimnazijoje per vidini
informacijos kanal4.
4.4. Kitos Apra5e naudojamos sqvokos suprantamos taip, kaip apibreLtos 2016 m. balandzicr
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkunt
asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEl)
(toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatyme, Lietuvos
Respublikos prane5ejq apsaugos istatyme, Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalil
idiegimo ir jq funkcionavimo uZtikrinimo tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos prane5ejq
apsaugos istatymo igyvendinimo".
5. Gimnazijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie gauna, vertina, nagrinejtr
informacij4, privalo uZtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informacijq apie paZeidim4
gimnazijoje ir kuri su gimnazija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo,
rangos, staZuotes, praktikos, savanorystes ir pan.) (toliau - asmuo, teikiantis informacij4 apie
paZeidim4), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumq, i5skyrus istatymuose nustatytus atvejus,

2

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS
6. Asmuo, teikiantis informacijE apie paZeidim4, turi teisg j4 pateikti uZpildydamas prane5imo
apie paZeidim4 form4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos VyriausybeJZOt 8 m. lapkridio 1a d. nutarirnur

Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos istatymo igyvendinimo" (priedas l, forma
pridedama), arba apie paZeidim4 praneSti laisvos formos prane5imu, kuriame iuri buti pateikta
apra5o 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad 5i informacija teikiama vadovaujantis
isiatymLr.
7' Asmuo, teikiantis informacijq apie paZeidimq, gimnazijoje jqgali pateikti vienu iS Siq budq:
7.1. tiesiogiai atvykgs igimnazijos ra5ting (109 kab. Birures g.2, Aly:rrts), elektroninio pasro

adresu (pazeidimai@vanagogimnazija.lt) arba telefonu (+370 315 51 931);
7'2' atsiqsti informacij4 per vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanal4.

8. Asmuo, teikiantis informacij4 apie paLeidim4, nurodo: kas, kada, kokiu btdu ir koki
paZeidim4 padare, daro ar rengiasi puiuryii; kada suZinojo apie galim4 paLeidimq ir konkredias
faktines aplinkybes. Taip pat nurodo savo vardq, pavardg, darbovietg, gyr.nurnorios vietos adresq ir

kitus kontaktinius duomenis korespondencijai gauti. Nurodo, ar apie 5i paZeidim4 jau yra prane5ra.
jei taip, - kam buvo praneita, ar buvo gautas atsakymas. Jei
imanoma, pateikia bet kokiui turin.iLrs
dokumentus, duomenis ar informacij4, atskleidZiandiq galimo paZeidimo poZymius.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZBIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRAvIMAS

9. Informacij4 apie paZeidim4 priima ir gimnazijos dokumentq valdymo sistemoje
uZregistruoja gimnazijos ra5tines vedejas, kuris gimnazijoje administruoja vidini kanalq ir yia
atsakingas uZ Prane5ejU apsaugos istatymo reikalavimq vykdym4.
10. Informacija apie paLeidrmq, gauta gimnazijoje kitu elektroninio pa5to adresu, nei nurodyta
apra5o 7.1 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiundiama apra5o 7.1 papunktyje nurodytu
elektroninio paSto adresu. Siame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiqsia etettioniniu pu5t.,
informacija apie paZeidim4 turi blti i5trinta nedelsiant.
I 1. Gimnazijos kompetentingi asmenys uZtikdna, kad gauta informacija apie paZeidimq ir su
tuo susijg duomenys b[tq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys iL
informacij 4 apie paZeidimE nagrinej antys asmenys.
12. Gimnazijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkciias
turi prieigQ prie asmens, teikiandio informacrj4 apie paZeidim4, pateiktq duomenq arba gali suZinori
j4 pateikusio asmens duomenis, yra supaZindinami su atsakomybe uZ Praneiejq upruugoi
istatyme ir
(ar) kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo'pasira5yti
konfidencialumo pasiZadejim4 (priedas 2, forma pridedama) ir
isipareigoti neatskleiiti tokios
informacijos ir duomenq trediosioms Salims. Taip pat privalo uZtikrinti minetos informacijos ir
duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek po jo.
IV SKYRIUS
IN}-ORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS
13. Gimnazijos kompetentingas asmuo, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paZeidimil,
nedelsdamas imasi j4 vertinti.
14. Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos gimnazijoje
14.1. nagrineti pateikt4 informacij4 apie paZeidim4;
14.2. jei gauta informacija apie paZeidim4 leidZia pagristai manyti, kad yra rengiama, daroma
ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas ar kitas paZeidimas, ne veliau kaip per

dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavimo dienos persiqsti gautq informacij4 apie paZeidiira
institucijai, igaliotai tirti tokiq informacij4, be asmens, pateikusio informacla'apie paZeidim4,
sutikimo ir apie tai praneSti Siam asmeniui;
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3. nenagrineti gautos informacij os apie paieidrmq,j eigu:
1 4. 3' 1 . praneSimas grindZiamas akivaizdZiai tikroves
neatitinkandia informacij a;
14.3.2. asmuo kreipiasi pakartotinai del tq padiq aplinkybiq, kai prie5 tai pateikta informacija
apie paZeidim4 buvo i5nagrineta ir del jos priimtas sprendimas.
15. Kompetentingas asmuo per penkias darbo dienas nuo informacijos apre paLeidim4 gavimo
1

4.

dienos ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidim4, apie priimt4 sprendin4 clel
informacijos nagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos apie paZeiOim4 turi buti motyvuotas.
16' Kompetentingas asmuo, baiggs nagrineti informacij4 apie paLeidim4, per penkias darbo
dienas ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidim4, apie piiimi4 sprendinrE"
nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, iaip pat nrrodo priimto
sprendimo apskundimo tvarkE.

17. Nustatgs paZeidimo fakt4, kompetentingas asmuo informuoja asmeni, pateikusi
informacijq apie paZeidim4, apie atsakomybg, taikytq paieidimqpadariusiems asmenims.
18. Jei asmuo, pateikgs informacij4 apie paZeidim4, negavo atsakymo arba gimnazijoje
nebuvo imtasi veiksmq, reaguojant i pateiktE informacij4, jis, vadovaudamasis Pareiskejq upru,.igix
istatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisg tiesiogiai kreiptis ! kompetenting4 instiiucu4 Lietuvos Respublikos prokurat[r4 ir jai pateikti pranesim4 apie paZeidim4.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
gimnazij

19. Dokumentai, susijg su Sio apra5o nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis

direktoriaus p atvirtintu Dokumentacij o s pl anu.
20. Asmenys, paZeidg apra5o nuostatas, atsako teises aktq nustatyta tvarka.
27. Gimnazijos darbuotojai su Siuo apra5u yra supaZindinami pasira5ytinai.
o

s

Informacijos apie paZeidimus Alytaus Adolfo
Ramanausko-Vanago gimnazij oj e teikimo
tvarkos apra5o priedas 1

(Prane5imo apie paZeidim4 forma)

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

20 m.

d.
(vieta)

Asmens, praneSandio apie paZeidim4, duomenys
Vardas, pavarde
Asmens kodas
Darboviete (su istaiga siejantys
ar siejg tarnybos, darbo ar
sutartiniai santykiai)
Pareigos
Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)
Asmeninis el. pa5tas arba
gyvenamosios vietos adresas
Informaci.i a apie paZeidim4
1. Apie koki paZeidim4 prane5ate? Kokio pobldZio tai paZeidimas?

2. Kas padare 5i paZeidimq? Kokie galejo bDti asmens motyvai darart pazeidi.rE?
3. PaZeidimo padarymo vieta, laikas.

Duornenys apie paZeidim4 padariusi asmenf ar asmenis
Vardas, pavarde
Darboviete
Pareigos
4. Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paZeidimq? Jei taip,
nurodykite, kas jie.

5. 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
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6.

Kada paZeidimas buvo padarytas ir kada apie

ji

suZinojote arba jipastebejote?

7.KokiuspaZeidim4pagrindZiandiusduomenis,galindiusp
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar kitus duomenis apie paZeidim4.

8'Arapie5ipaZeidim4jauesatekamnorsprane59s?Je
ar gavote atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite

9.

jo

esmg.

Papildomos pastabos ir komentarai.

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

ParaSas

