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INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANESEJV APSAUGOS
ISTATYMA vIESoJoJE ISTAIGOJE KUprSKro RAJoNo sAvrvALDyBES

PIRMINES ASMENS SVEIKATOS PRIEZINOS CENTRE
TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos jstatym4 vie5ojoje istaigoje
Kupi5kio rajono savivaldybes pirmines asmens sveikatos prieZilros centre teikimo tvarkos apraSas
(toliau - Apra5as) nustato informacijos apie vieSojoje istaigoje KupiSkio rajono savivaldybes
pirmines asmens sveikatos prieZi[ros centre (toliau - {staiga) galimai rengiamus, padarytus ar
daromus paZeidimus teikimo, informacijos apie paZeidimus priemimo lstaigoje veikiandiu vidiniu
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu (toliau - vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimq
priemimo ir asmenq, pateikusiq informacijq apie paZeidimus, konfidencialumo uZtikrinimo tvarkE.

2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali b[ti
teikiama informacija apie paZeidimus, nustaty,ti Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatyme
(toliau-PraneSejq apsaugos jstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d.
nutarime Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo igyvendinimo" (toliau -
Vyriausybes nutarimas).

3. fstaigoje gauta informacija apie paLeidimus priimama, registruojama, nagrinejama ir
asmenLl, teikiandiq informacij4 apie paZeidim4, apsaugos priemones uZtikrinamos vadovaujantis
Prane5ejq apsaugos istatymu, kitais teises aktais ir Siuo ApraSu.

4. Apra5e vartojamos s4vokos:
4.1. kompetentingas subjektas lstaigoje direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, kuris

administruoja vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanal4, nagrineja juo gaut4 informacij4
apie paZeidimus, uZtikrina asmens, pateikusio informacijq apie paLeidimus, konfidencialum4;

4.2. paZeidimas - {staigoje galbut rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika,
administracinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, taip pat SiurkStus privalomq profesines
etikos normq paZeidimas ar kitas gresmg vieSajam interesui keliantis arba ji paLeidLiantis teises
paZeidimas, apie kuriuos prane5ejas suZino i5 savo turimq ar turetq darbo santykiq arba sutartiniq
santykiq su Sia lstaiga;

4.3. vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas - lstaigoje nustatyta tvarka sukurta ir
taikoma informacijos apie paZeidimus Sioje istaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo
procedIra.

5. Kitos ApraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq

apsaugos reikalavimus.
6. Kompetentingas subjektas privalo uZtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia

informacij4 apie paZeidim4 lstaigoje ir kuri su lstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai
santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotds, praktikos, savanorystes ir pan.) (toliau - asmuo, teikiantis
informacijq apie paZeidim4), ir jo teikiamos informacijos konfidencialum4, iSskyrus istatymuose
nustatytus atvejus.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

7. lstaigos direktorius paskiria kompetenting4 subjekt4, kuris fstaigoje administruoja vidini
kanal4. Kompetentingu subjektu skiriamas asmuo, kurio reputacija ir kvalifikacija nekelia abejoniq



del jo galimybiq tinkamai igyvendinti Apra5o nuostatas. Apra5o reikalavimus igyvendinandiam
kompetentingam subjektui negali b[ti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atliktijam Siame Apra5e
priskirtas funkcijas.

8. Kompetentingas subjektas, igyvendindamas Apra5o reikalavimus, atlieka Sias funkcijas:
8.l.analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gaut4 informacij4 apie paZeidimus;
8.2. uZtikrina vidiniu kanalu informacijq apie paZeidim4 pateikusio asmens

konfidencialumq;
8.3. bendradarbiauja su lstaigos darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis

teikdamas ir (ar) gaudamas reikaling4 informacij4;
8.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq prane5imq skaidiq ir jq

nagrinej imo rezultatus;
8.5. atlieka kitas Apra5e nustatytas funkcijas.
9. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisg:
9.1. gauti reikaling4 informacij4 ir duomenis i5 jam nepavaldZiq lstaigos darbuotojq,

padaliniq;
9.2. tirdamas vidiniu kanalu gautq informacij4 apie paZeidimq priimti su tyrimo atlikimu

susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems lstaigos darbuotojams ir padaliniams.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS

10. Asmuo, teikiantis informacijq apie paZeidim4, turi teisg j4 pateikti uZpildydamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimu Nr. 1l33,,Del Lietuvos Respublikos
prane5ejq apsaugos istatymo igyvendinimo" patvirtint4 prane5imo apie paZeidim4 form4, kuri taip
pat yra prideta prie Sio Apra5o (l priedas) arba apie paZeidim4 praneSti laisvos formos prane5imu,
kuriame turi bDti pateikta Apra5o 12 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad 5i informacija
teikiama vadovaujantis Prane5ejq apsaugos istatymu.

1 l. Asmuo, teikiantis informacijq apie paZeidim4, [staigoje j4 gali pateikti vienu i5 Siq budq:
1 1.1 . tiesiogiai atvykgs i lstaigos personalo ir dokumentq valdymo specialisto kabinet4 Nr.

213, Krantines g. 30, Kupi5kis;
11.2. Apra5o I1.1. papunktyje nurodytu adresu atsiqsdamas pa5tu Apra5o l0 punkte

nurodyt4 nustatytos ar laisvos formos praneSim4 apie paZeidim4, idet4 i vok4 su Lyma

,,Kompetentingam subjektui asmeniSkai";
11.3. atsiqsti informacij4 apie paZeidim4 lstaigos interneto svetaines skyriuje,,Korupcijos

prevencija" nurodytu elektroninio pa5to adresu korupci-ia@kupiskiopaspc.lt.
12. Asmuo, teikiantis informacij4 apie paZeidimq, nurodo konkredias faktines aplinkybes,

asmeni, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant paZeidim4, informacij4 apie galimus tokio
asmens motyvus darant paZeidim4, nurodo, ar apie 5i paZeidimq 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 ry5iui palaikyti, jei imanoma, prideda ra5ytinius ar kitokius turimus duomenis ar

informacijq, atskleidZiandi4 galimo paZeidimo poZymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada
su juo geriausia susisiekti.

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS

13. lnformacij4 apie paLeidim1 priima ir nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dienq,

uZregistruoja kompetentingas subjektas ir perduoda ira5y,ti rezoliucij4 direktoriui, kuris
kompetentingam subjektui ira5o rezoliucij4 ivertinti informacijq ir priimti atitinkamus sprendimus.
Siekiant uZtikinti asmens, pateikusio informacij4 apie paZeidim4, ir su juo susUusitl duomenq



konfidencialumE, duomenys i gautq dokumentq byl4 neidedami, tik registre nurodomas informacijos
apie paZeidim4 priemimo ir gavimo faktas ir kad informacija yra gauta vadovaujantis Prane5ejq
apsaugos istatymo pagrindu, o registre, uZpildant informacijq apie siuntejq $ y.apie asmeni,
pateikusi informacij4), nurodoma - ,,PraneSejas pagal PAI".

14. Informacija apie paZeidim4, gauta lstaigoje kitu elektroninio pa5to adresu, nei nurodyta
Apra5o 11.3. papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiundiama Apra5o 11.3. papunktyje
nurodytu elektroninio pa5to adresu. Siarne punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiqsta elektroniniu
pa5tu informacija apie paZeidimq turi b[ti iStrinta nedelsiant.

15. Jeigu asmuo, teikiantis informacijq apie paZeidimq, pastar4jq pateikia tiesiogiai atvykgs i
lstaig4, personalo ir dokumentq valdymo specialistas, priemgs prane5im4, nedelsdamas telefonu ir
(arba) elektroniniu pa5tu informuoja kompetenting4 subjektq apie priimt4 prane5im4 ir suderina kiek
imanoma greitesni praneSimo perdavimo kompetentingam subjektui bId4. Kompetentingas
subjektas, gavgs prane5imq, atlieka Apra5o l3 punkte nurodytus veiksmus.

16. Jeigu asmuo, teikiantis informacij4 apie paZeidim4, pastarqj4 atsiundia paStu ant voko
nepaZymejgs, kad ji adresuota kompetentingam subjektui asmeni5kai, kaip nurodyta Apra5o 11.2.
papunktyje, personalo ir dokumentq valdymo specialistas prane5imo neregistruoja ir nedelsdamas ji
perduoda kompetentingam subjektui, kuris prane5im4 uZregistruoja Apra5o l3 punkte nustatyta
tvarka.

17. Informacija, pateikta nevalstybine kalba ar neiskaitomai, ndra registruojama.
18. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paieidim4 ir su tuo susijq

duomenys bDtq laikomi uZtikrinant saugum4 bei kondidencialum4, ir su jais galetq susipaZinti tik
tokiq teisg turintys, informacij4 apie paZeidim4 nagrinejantys asmenys.

19. Kompetentingas subjektas, gavgs informacijq apie paZeidimQ, jQ pateikusiam asmeniui
pageidaujant nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4 ra5tu informuoja 5i asmeni apie

informacij os gavimo fakt4.
20. lstaigos darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieig4 prie asmens, teikiandio

informacij4 apie paZeidimq, pateiktq duomenq arba gali suZinotij4 pateikusio asmens duomenis, yra
supaZindinami su atsakomybe uZ PraneSejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq
prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo pasira5yti konfidencialumo pasiZadejimq (2
priedas) ir isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq trediosioms Salims.

21. lstaigos darbuotojai, kuriems pagal pareigas tapo Zinomi asmens, pateikusio informacijq
apie paZeidim4, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo uZtikrinti minetos
informacijos ir asmens duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek po jo.

V SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS

22. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavQs informacij4 apie paZeidim4, nedelsiant,
bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4 imasij4 vertinti.

23. Kompetentingas subjektas, siekdamas ivertinti, ar informacija apie paZeidim4 atitinka
Prane5ejq apsaugos istatymo nuostatas, gali pateikti paklausim4 furaSym4) bet kuriam fstaigos
darbuotojui, kuris privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per kompetentingo subjekto nurodyt4
terminq, pateikti reikaling4 informacij4 prane5imui nagrineti.

24. Kompetentingas subjektas, tirdamas gaut4 informacij4 apie paZeidim4, gauna reikaling4
informacij4 ir duomenis i5 jam nepavaldZiq lstaigos darbuotojq, padaliniq ir priima su tyrimo
atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems lstaigos darbuotojams bei padaliniams.

25. Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie paZeidim4 kompetentingas subjektas priima
vien4 i5 Siq sprendimq:

25.1. jeigu gauta informacija apie paZeidim4 atitinka Prane5ejq apsaugos istatymo 4 straipsnio

5 dalyje nustatytus reikalavimus arba joje pateikta informacija atitinka Siame istatyme nustatytus

poZymius,- persiqsti pranesim4 Lietuvos Respublikos prokuratr.irai (nedelsiant, bet ne veliau kaip per



2 darbo dienas nuo praneSimo gavimo dienos) klausimui del praneSejo statuso asmeniui suteikimo
sprEsti ir, jeigu lstaiga yra igaliota tirti asmens prane5ime pateiktq informacijq, - nagrineti pateikt4
informacij4 apie paZeid im4;

25.2. nustatgs, kad praneSimas pateiktas anonimiSkai arba asmuo nepageidauja gauti prane5ejo
statuso, o informacijos apie paZeidim4 turinys susijgs su fstaigos darbuotojo galimais teises aktq
paZeidimais, - nagrineti pateikt4 informacij4 apie paZeidim4, jeigu Siuos paZeidimus teises aktq
nustatyta tvarka igaliota tirti lstaiga, arba nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
nuo Sios informacijos gavimo dienos, persiqsti gaut4 informacijq apie paZeidimq institucijai, igaliotai
tirti tokiq informacij4, jeigu Siuos paZeidimus teises aktq nustatyta tvarka igaliota tirti kita institucija;

25.3. nutraukti gautos informacijos apie paZeidim4 nagrinejimo procedlrE, jeigu:
25.3.1. ivertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie paLeidimq neatitinka Prane5ejq

apsaugos istatymo nuostatq;
25.3.2. informacija apie paZeidimq grindZiama akivaizdZiai tikroves neatitinkandia informacija;
25.3.3. pateikta informacija apie paZeidim4 jau yra iSnagrineta arba nagrinejama.
26. Kompetentingas subjektas, priemgs vien4 i5 Sio Apra5o 25 punkto papunkdiuose nurodytq

sprendimq, ji perduoda susipaZinti fstaigos direktoriui.
27. Kompetentingas subjektas per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie paZeidim4

gavimo ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidimq, apie priimt4 sprendim4 del
informacijos nagrinejimo, Sprendimas nenagrineti informacijos apie paLeidimqturi buti motyvuotas.

28. Kompetentingas subjektas, baiggs nagrineti i5 Lietuvos Respublikos prokurat[ros gautQ
informacij4 apie paZeidim4 lstaigoje, kai Lietuvos Respublikos prokuratiira yra pripaZinusi
informacij4 apie paZeidim4 pateikusi asmeni prane5eju arba kai Lietuvos Respublikos prokurat[ra
nepripaZino informacij4 apie paZeidim4 pateikusio asmens prane5eju ir informacij4 apie paZeidim4
persiunte vadovaudamasi PraneSejq apsaugos istatymo 6 straipsnio 2 dalim| nedelsdamas ra5tu
informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidim4, ir Lietuvos Respublikos prokuratDr4 (Siai
institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripaZintas prane5eju) apie priimt4 sprendimq,
nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto
sprendimo apskundimo tvark4.

29. Nustatgs paZeidimo fakt4, kompetentingas subjektas informuoja asmeni, pateikusi
informacij4 apie paZeidim4, ir Lietuvos Respublikos prokurat[r4 (5iai institucijai teikiama
informacija, kai asmuo pripaZintas prane5eju) apie atsakomybg, taikyt4 paileidimq padariusiems
asmenims.

30. Jei asmuo, pateikgs informacij4 apie paZeidim4, negavo atsakymo arba Istaigoje nebuvo
imtasi veiksmq reaguojant ipateikt4 informacij4, jis, vadovaudamasis PraneSejq apsaugos istatymo 4
straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisg tiesiogiai kreiptis i kompetenting4 institucljQ - Lietuvos
Respublikos prokuratlr4 ir jai pateikti prane5im4 apie paZeidim4.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Prane5imq kanalais gauta informacija, praneSimai ir jq nagrinejimo dokumentai saugomi

[staigos direktoriaus nustatyta tvarka.
32. UZ Apra5e itvirtintq nuostatq paZeidimus atsakoma teises aktq nustatyta tvarka.
33. Su Siuo Apra5u visi lstaigos darbuotojai supaZindinamipasira5yinai.
34. ApraSas ir informacija apie veikianti vidini kanal4 skelbiama fstaigos internetiniame

puslapyje.



Informacijos pagal Lietuvos Respublikos
praneSej q apsaugos istatym4 vie5oj oj e

istaigoje KupiSkio rajono savivaldybes
pirmines asmens sveikatos prieZi[ros
centre teikimo tvarkos apra5o I priedas

(PraneSimo apie paZeidim4 forma)

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

(vieta)

d.m.20

Asmens, prane5andio apie paLeidima. duomenys
Vardas. pavarde

Asmens kodas

Darboviete (su istaiga siejantys ar
siejg tarnybos. darbo ar sutartiniai
santykiai)
Pareigos

Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)
Asmeninis el. paStas arba
gyvenamosios vietos adresas

Informaciia apie paZeidima

1. Apie kokj paZeidim4 prane5ate? Kokio pobldZio tai paZeidimas?

2. Kas padare 5i paZeidim4? Kokie galejo biiti asmens motyvai darant paZeidim4?

3. PaZeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenvs aoie oaLeidima padariusi asmeni ar asmenis

Vardas, pavarde

Darboviete
Pareigos

4. Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paZeidim4? Jei taip, nurodykite, kas jie.



5. Ar yra kitq paZeidimo liudininkq? Jei taip, pateikite j q kontaktinius duomenis.

Duomenys apie paZeidimo liudininka ar liudininkus
Vardas, pavarde

Pareigos

Darbovietd
Telefono Nr.
El. pa5tas

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

7. Kokius paZeidim4 pagrindZiandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tyrim4, galetumete

pateikti? Nurodykite pridedamus ra5y,tinius ar kitus duomenis apie paZeidim4.

8. Ar apie 5j paZeidim4jau esate kam nors praneSgs? Jei praneSete, kam buvo prane5ta ir ar gavote

atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg.

9. Papildomos pastabos ir komentarai.

o Patvirtinu, kad esu susipaZings su teisinemis pasekmemis uZ melagingos informacijos teikim4, o

mano teikiama informacija yra teisinga.

Data ParaSas



Informacijos pagal Lietuvos Respublikos
prane5ej q apsau gos istatym4 vieSoj oje
jstaigoje KupiSkio rajono savivaldybes
pirmines asmens sveikatos prieZiiiros
centre teikimo tvarkos apra5o 2 priedas

Vie5oji istaiga KupiSkio rajono savivaldybes pirmines asmens sveikatos prieZi[ros centras

(asmens vardas ir pavarde, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

(vieta)

l. AS suprantu, kad, eidamas savo pareigas Vie5ojoje istaigoje Kupi5kio rajono savivaldybes
pirmines asmens sveikatos prieZi[ros centre, turesiu prieigq prie informacijos apie asmenis, kuriems,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas
uZtikrinti konfidencialumq. Si informacija Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais gali bUti
atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar instituciioms.

2. AS Zinau, kad konfidencialiq informacij4 sudaro asmens, Lietuvos Respublikos praneSejq
apsaugos istatymo nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apie paZeidim4, duomenys ir kita, ji
tiesiogiai ar netiesiogiai identifi kuoti leidZianti, informacija.

3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriaipagal
Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4,
ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek [staigos viduje, tiek uZ jos ribq.
Taip pat pasiZadu prane5ti lstaigos direktoriui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacijq, kuri galetq
kelti gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui uZtikrinti.

4. A5 Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios visq mano darbo laik4 Sioje lstaigoje, taip pat man
pradejus eiti kitas pareigas arba pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.

5. A5 esu susipaZings su Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises
aktuose nustatytais prane5ejq apsaugos reikalavimais.

6. AS esu ispetas, kad jeigu paZeisiu 5i pasiZadejim4, man gali b[ti taikoma atsakomybe uZ

Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq
apsaugos reikalavimq paZeidimq.

d.m.

(paraias) (vardas ir pavarde)
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