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INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS JOTAINIU SOCIALINES
GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant

lr_ikiama informacija apie paieidimus, nustatyti ii.tuuor Respublikos praneSejq r

2"017 m.lapkridio 23. d. N1. XIII-804 istatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
lapkridio 14 d. nutarime Nr. 11,33 ,,Del Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos
igyvendinimo".

1. Informacijos apie paZeidimus Jotainiq socialines globos namuose teikin
apraSas (toliau - Apra5as) nustato informacijos apie Jotainiq socialines globos

sievanorystes ir pan.) (toliau - asmuo, teikiantis informacij4 apie paieidim4), ir jo
informacij os konfi dencialum4, isskyrus istatymuose nustatytus awejus.

(toliau - Globos "l-?i) galimai rengiamus, padarytus ar daromus paze-idimus
informacijos apie paZeidimus priemimo globos nu*rlot" veikiandiu vidiniu informa
praZeidimus teikimo kanalu (toliau - vidinis Kanalas), jos vertinimo ir sprendi
t'vark4.

3. Globos namuose gauta informacija apie paieidimus priimama, regi
nagrinejama ir asmenq, teikiandiq informacii4 apie pazeidimq, apsaugos
uztikrinamos vadovaujantis Pranesejq apsaugos istaiymu, LRV 20lg m.
nutarirnu Nr.1133, kitais teises aktais ir Siuo Apra5u.

4. Pagrindines Apra5e vartojamos s4vokos:
4.l.fstaiga- Jotainiq socialines globos namai, kuriuose galbflt rengiamas,

daromas paZeidimas;
4.2. kompetentingas subjektas - Globos rulmuose paskirtas asmuo, asme111+

speciallus padalinys, kurie administruoja vidinius informacijos apie paZeidimus
kanalus, nagrineja jais gaut4 informacij4 apie paLeidimus, uZtikrina asmens,
informacij4 apie paZeidimus, konfi dencialum4;

4.3. kitos Apra5e vartojarnos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos
apsaugos istatyme ir kituose pranesejq apsaug4 reglamentuojandiuose teisei aktuose.

5. Kompetentingas subjektas privalo uZtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu
irrformacij4 apie paLeidim4 Globos namuose ir kuri su Globos namais sieja ar siejo
ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotes, 1

II SKYRIUS
INFORMAC TJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS

6. Asmuo, teikiantis infbrmacij4 apie paLeidim4, turi teisg j4 pateikti uZpi
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimu Ni. l l33 ,,Del
R-espublikos prane5ejq apsaugos istatymo igyvendinimo" patvirtint4 pranesi
paZeidim4 form4 arba apie paieidimq pranesti laisvos formos pranesimu, kuriame
pateikta Apra5o 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad. Si informacija
vadovzrujantis Pranesejq apsaugos istatymu.

7. Asmuo, teikiantis inlbrmacij4 apie paLeidim4, Globos namuose j4 gali

rl
9d.

lmq

tvarkos

teikimo,,

ugos
18 m.

tatym0

ama,

14 d.

teikimo
ikusio

pateikia
ybor;

tikos,
ikiamor;

etuvo!;
aplc)

i biiti

pateikti



\/ienu i5 Siq btidq:
7. 1 . tiesiogiai kompetentingam subjektui;
7.2. atsiqsti informacij4 Globos

pranegk@j otainiussn.lt;
7.3. ideti i ,,Pasillymq ir pa-geidavimq" deZutg, esandi4 administracijoje.8. Asmuo, teikiantis informacii4 apie puz.idirn4, nurodo konlredias

aplinkybes, asmeni, kuris rengiasi, dalyvauju ut dulyuuuo darant pazeidim4, infor
E;alimus tokio asmens motyvus darant pai,eidimL., nurodo, ar apie si pazeiai
prraneSta, jei taip, - kam buvo pranesta, ar buvo gautas a*akymas, pui.ikiu d.
pazeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vard4, pavardg, gyu"rr*orios vietos
erl. oadto adres4) koresPondencijai gauti ir kitus 

^duomenis'rySiui 
palaikyti, jei

prrideda ra3ytinius ar kitokius turimus duomenis ar informacij4, atskleidaiandi
prazeidimo poZymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada,ulrro geriausia

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRA

9. Informacij4 apie paZeidim? priima ir Globos namq dokumentq valdymo
uLZregi struoj a kompetentingas subj ektas.

10. Informacija apie paLeidim}, gauta Grobos namuose kitu e
adresu, nei nurodyta Apraso 7.2 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant
Itpraso 7.2 papu*tyje nurodytu elektroninio pa5to adresu. Siame punkte
g,auta ir (ar) persiqsta elektroniniu pastu informacija apie paZeidim4
nedelsiant.

namq elektroninio

gauta informacija apie paZeidi
galetq susipaZinti tik toki4 tei

11. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad
firo susijg duomenys biitq laikomi saugiai ir su jais
irrfonnacij 4 apie paZeidim4 nagrinej antys asmenys.

12. Kompetentingas subjektas, gavgs informacij4 apie
asmeniui pageidaujant nedelsdamas rastu informuoja si asmen!
flkte.

paieidim4, jq
apie informacijos

13. Globos namq valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieig4 prie asmens, teikiandio informac
paLeidimq, pateiktq duomenq arba gali suZinoti j4 pateikusio asmens duo
supaZindinami su atsakomybe uZ Pranesejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose tei
nustatlrtq prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo pasira5yti konfid
pasiZadejim4 (ApraSo priedas) ir isipareigoti neatskleisii tokioJ informacijos ar
trediosioms Salims.

14. Globos rurmq valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
kuriems pagal pareigas tapo Zinomi asmens, pateikusio informacij4 apie paZeidi
duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo uZtikrinti minetos informacijos
duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek ir po jo.

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMV PRIE

15. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie
nedelsdamas imasi j4 vertinti.

16. Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie paZeidim4
snbjektas priima vien4 i5 Siq sprendimq:

16.1. nagrineti pateikt4 informacij4 apie paZeidim4;
16.2. jei gauta informacija apie paZeidimqleidhiapagristai manyti, kad yra

daroma ar padaryla nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas p

turi

pa5to adresu

f'aktines

4 aple

.lau yra
aple

(arba

galimo

tvarka
iStrinta

1rsu
turintys

ikusiam
gavimo

sutartis,
|J4 aple
s, yta

aktuose

menq

sutartis,
asmens

asmens

MAS

iama"



nLedelsdamas, bet ne veliau kaip per dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavi
prersiqrsti gaut4 informacij4 apie pazeidim4 institucijai, igaliotai tirti totia i
asmens, pateikusio informacij4 apie paZeidim4, sutikimo ir apie tai pranesti Siam

16 3 nutraukti gautos informacijos apie pazeidim4 nagrinejimo procedlra, jei
16.3.r. ivertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie-pazeidima

f'raneiiejq apsaugos istatymo nuostatrl;
16.3.2' informacija apie paZeidim4 grind Liama akivaizdLiai tikroves

irnforrnacija;
16.3.3. pateikta informacija apie paLeidim4 jau yra isnagrineta arba nagrinej
17. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informa

ptaieidimE gavimo ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie pazeidir
prriimt4 sprendim4 del informacijos nagrinejimo. Sprendimas r"nagiitreti ittfor-u.
praZeidim4 turi bflti motyvuotas.

18. Kompetentingas sub.iektas, baiggs nagrineti informacij4 apie
nLedelsdamas raitu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paziidim4,
sprendlim4, nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar pianuojama rl

nLurod<l priimto sprendimo apskundimo tvark4.
19' Nustatgs paZeidimo fakt4, kompetentingas subjektas informuoja asmeni,

infomracij 4 apie paZeidim4, apie atsakomybg, taikyt4 paleidimqpadariusiems asrnen
20. Jei asmuo, pateikgs irrformacij4 apie paleidim4, negavo atsakymo arba

namuose nebuvo imtasi veiksmq reaguojant i pateikt4 informacij4, jis,
F'rane3ejq apsaugos istatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisg tiesiogiai
kompetenting4 institucrja - Lietuvos Respublikos prokurattrl ir jai paieikti
p,aieidim4.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Dokumentai, susijg su sio Apra5o nuostatq igyvendinimu, saugomi vado
l,ietuvos Respublikos teises aktq rrustatyta tvarka.

22. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas Globos
atsakirrgiems asmenims (asmeniui) Pranesejq apsaugos istatymo
p,adeda uZtikrinti vidiniq kanalq jose ldiegim4 ir veikim4.

rulmq vadovo

igyvendinimo kl

23. Kompetentingas subjektas kutta per metus apibendrina informaci
praZeidimus gavimo, tyrimo ir nagrinejimo duomenis ir Globos namrl internerto
skelbia statistinius duomenis apie atvejq, kai buvo pateikta informacija apie
skaidirL jq vertinimo rezultatus, apibendrint4 informacij4 apie paZeidimus,
atskleisti remiantis asmenq pateikta informacija pagal Si Apra54.

idimq,
priimtq
taip pat

Globos

lems
mans,,

idimus,
e buvo

aple
apie
apie

tis i
apie



Informacij os apie paZeidimus
Jotainiq socialines globos
teikimo tvarkos apraSo priedas

JOTAINIU SOCIALINES GLOBOS NAMAI

(asmens vardas ir pavarde, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

2019 m. d.

Jotainiai

L Ai suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas Jotainiq socialines globos uose,
furesiu prieig4 prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovauiantis Lietuvos likos
prrane5ejq apsaugos istatymo nuostatomis taikomas reikalavimas uZtikrinti ialumq..
Sli infbrmacija Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais gali btti ats AI
prerduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. AS Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, Pranesejq

istatymo nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apie paZeidim4, duomenys ir kita ji
ar netiesio giai identifi kuoti leidZianti informacij a.

3. As pasiZadu uztikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti i
k.uriai pagal Prane5ejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfi Uffiq,
n.6 vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigos viduj tiek ui
jos ribq. Taip pat pasiZadu pranesti savo vadovui apie bet koki4 pastebet4 ar
situacij4, kuri gali kelti gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui uZt

4. AS zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laik4 sioje istaigoj taip pat
man perejus dirbti ikitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. AS esu susipaZings su Pranesejq apsaugos istatyme ir kituose teises
nustafrtais prane5ej q apsaugo s reikalavimais.

6. AS esu ispetas, kad, paZeidus SipasiZadejim4, man gali bfti taikoma ybe uZ
P'rane5ejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq praneSejq
rr:ikalavimq p aLeidim1.
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(Prane5imo apie paZeidim4 forma)

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

l\smens, prane5andio apie paZeidim4, duomenys
\/ardas, pavarde

20 d.

Darboviete (su lstaiga siejantys ar siejg
tiarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

l'eleforno Nr. (pastabos del susisiekimo)

l[smeninis el. pa5tas arba glrvenamosios
l'ietos adresas

Informacija apie paZeidim4

11. Apie kok!paZeidim4 praneSate? Kokio pobudZio tai paZeidimas?

ll. Kas padare Sipazeidim4? Kokie galejo b[ti asmens motyvai darant paheidim4?

1'.. Pa},eidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenys apie paZeidim4 padarius! asmeni ar asmenis

!f . Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paLeidim4? Jei taip, nu
lias jie.

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

l)uomenys apie paZeidimo liudinink4 ar liudininkus
\/ardas, pavarde

5. Kada paZeidimas buvo padarytas ir kada apie ji suZinojote arba ji pastebejote?



6. Kokius paZeidim4 pagrindzianaiu@
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar

7. fuapie !ipaZeidim4iau esate kam nors pran"Sg.t G[r*@
atsalqym4? Jei gavote atsalrym4, nurodykite jo esmg.

8. Papildomos pastabos ir komentarai.

u Patvirtinu, kad esu susipazings su teisin€mis pasekmemis
teikim4, o mano teikiama informacija yra teisinga.


