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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo 16 straipsnio 1 ir

3 dalimis, Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo

uztikrinimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14

d. nutarimu Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo igyvendinimo",

nuostatomis:
1. Tv i rt inu Informacijospagal Lietuvos Respublikospranesejqapsaugos fstatym?

teikimo tvark4. @ridedama).
2. S k i r i u Vidaus medicininio audito grupes vadov4, atsakingu uZ vidinio informacijos

apie paLeidimus teikimo kanalo administravim4, informacijos apie paLeidimus nagrinejim4,

konfi dencialumo uZtikrinim4.

3. p a v e d u Vie5osios istaigos Alytaus poliklinikos Korupcijos prevencijos ir Vidaus

medicininio audito grupes vadov4 uZtikdnti Sio apra5o nuostatq igyvendinim4.

Direktorius Marius Jasaitis

Parenge:

Evelina Butkevidi[te



PATVIRTINTA
VS{ Alytaus poliklinikos direktoriaus
2021-03- &,;r isakymu Nr. V- f,6

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANESEJU APSAUGOS

ISTATYMA TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatym4 teikimo tvarka
(toliau - Tvarka) nustato informacijos apie Vie5osios istaigos Alytaus poliklinikoje (toliau -
Poliklinika) galimai rengiamus, padarytus ar daromus paZeidimus teikimo, informacijos apie

paZeidimus priemimo Poliklinikoje veikiandiu vidiniu infbrmacijos apie paZeidimus teikimo
kanalu jos vertinimo ir sprendimq priemimo tvark4.

2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali b[ti
teikiama informacija apre paLeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos

istatyme ir Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo

uZtikrinimo tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio
14 d. nutarimu Nr, 1133 ,,Ddl Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo igyvendinimo"
(toliau - Nutarimas).

3. Poliklinikoje gauta informacija apie paZeidimus priimama, registruojama,

nagrinejama ir asmenq, teikiandiq informacij4 apie paZeidim4, apsaugos priemones uZtikrinamos

vadovauiantis PraneSejq apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo

istatymu, Nutarimu, kitais teises aktais ir Tvarka.

4. Tvarkoje vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Pranesejq

apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose pranesejq apsaugos

reikalavimus.

II. INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PATEIKTMAS,
PRIEMIMAS, PERSIUI{TIMAS IR REGISTRAVIMAS

5. Asmuo, kuri su Poliklinika sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai
(konsultavimo, rangos, staZuotds, praktikos, savanorystes ir pan.), turi teisE pateikti informacij4

apre paLeidimq Poliklinikoje (toliau - asmuo, teikiantis informacij4 apie paZeidim4):

5.1. uZpildydamas Nutarimu patvirtint4 prane5imo apre paleidim4 form4;

5,2. pateikdamas laisvos lbrmos prane5im4, kuriame butq nurodyta, kad jis teikiamas

vadovauj antis Prane5ej q apsaugos istatymu.
6. Asmuo, teikiantis infbrmacij4 apie paZeidim4, praneSime turi nurodyti:

6.1. savo vard4, pavardg, asmens kod4, darbovietg, kitus kontaktinius duomenis;

6.2. iinom4 jam informacij4: kas, kada, kokiu bfldu ir koki paZeidim4 padare, daro ar

rengiasi daryti; suZinojimo apie paZeidim4 datq ir aplinkybes; ar apie 5i paZeidim4 asmuo jau

prane5e; jei praneie, kam buvo praneSta ir ar buvo gautas atsakymas;bet kokius kitus turimus

dokumentus, duomenis ar informacij4, atskleidLianilq galimo paZeidimo poZymius.

7. Informacrj4 apie paZeidim4 Poliklinikoje, asmuo gali pateikti vienu i5 Siq bldq:
7.1. tiesiogiai Poliklinikos atsakingam asmeniui uZ Korupcijos prevencijE;

7.2. atsiqsti informacij4 elektroninio pa5to adresu adele.dimsiene@apoliklinika.lt.



8. Jei praneSimas apie paZeidim4 Poliklinikoie, atitinkantis Pranesejq apsaugos

fstatymo reikalavimus, buvo gautas kitu elektroninio pa5to adresu, nei nurodyta Apralo 7.2

papunktyje, tiesiogiai ar pa5tu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiundiamas ApraSo 7.2

papunktyje nurodytu elektroninio paSto adresu ar perduodamas kompetentingam subjektui. Kitu
elektroniniu paSto adresu gauta ir (ar) persiqsta informacija apte paieidim4 turi bUti iStrinta

nedelsiant.

9. Informacij4 apie paZeidim4 priima ir registruoja kompetentingas subjektas

Poliklinikos Dokumentq valdymo informacines sistemos atskirame registre ,,Vidaus
dokumentuose", pasirinkus nevieSq registravimo b[d4,

10. Sr"rsiraSinejim4, susijusi su gauta informacija apie paZeidim4, kuriai taikomi
Prane5ejq apsaugos istatymo reikalavimai, vykdo kompetentingas subjektas (ra5tai rengiami ant

kompetentingo subjekto padalinio blanko). Siundiamus ra5tus kompetentingas subjektas

registruoja Tvarkos 9 punkte nurodyame registre. .

1 1. Asmeniui, pateikusiam informacij4, kuriai taikomi Prane5ejq apsaugos

istatymo reikalavimai, atsakymq rengia kompetentingas sub.iektas (raStai rengiami ant

kompetentingo subiekto padalinio blanko). Siundiamus atsakymus (raStus) kompetentingas

subjektas registruoja Tvarkos 9 punkte nurodytame registre.

12. Siundiant elektroniniu pa5tu Tvarkos 10 ir 11 punktuose nurodytus ra5tus, siuntimui
naudojamas Tvarkos 7.2 papunktyje nurodytas elektroninis pa5tas. Siundiant nurodltus ra5tus

paStu, uZklijuotas vokas teikiamas Poliklinikos Administracijos sekretoriui-referentui i5siqsti.

13, Tvarkos 7.2 papunktyje nurodytame elektroniniame paSte gauta ir i5siqsta

infbrmacija saugoma vien4 menesi nuo inlbrmacijos i5siuntimo ar'gavimo. Pasibaigus Siam

terminui, infbrmacija i5trinama i5 Sio pa5to sistemos.

III. INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMI/ PRIEMIMAS

14. Kompetentingas subjektas, ne veliau kaip per 2 darbo dienas ivertina vidiniu kanalu

asmens pateiktos ir uZregistruotos infbrmaciios apie paLeidimq atitikti PraneSejq apsaugos

i statyrne ir Nutarime nustatytiems reikalavimams :

14.1. ar informacij4 apie paZeidim4 pateikgs asmuo nera anoniminis ir atitinka pranesejo

s4vok4;

14.2. ar uZpildyaoje prane5imo apie paZeidim4 formoje ar sura5l.tame laisvos formos

praneSime apre pai,eidim4 pateikta informacija atitinka nustatytus reikalavimus.
15, Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie paZeidim4 kompetentingas subjektas

priima Siuos sprendimus :

15,1.iei asmuo neiSreiSke valios, kad jo pateikta informacija apie paZeidim4 bltq
nagrinejama vadovaujantis Prane5ejq apsaugos istatymu ar (ir) nei5rei5ke valios igyti prane5ejo

status4, o informacijos apie paZeidim4 turinys susijgs su Poliklinikos darbuotojo, dirbandio pagal

darbo sutarti, tarnybinio nusiZengimo padarymu ar (ir) etikos ar (ir) drausmds paZeidimu ar (ir)
kitais galimais teises aktq paZeidimais, pagal kompetencii4 teises aktq, reglamentuojandiq

tarnybinio nusiZengimo, etikos, drausmds paZeidimq nagrinejim4, nustatyta tvarka nagrineti

gautq praneSim4 apie galim4 paZeidimq arba perduoti informacij4 apre paLeidim4 nagrineti

kitoms kompetentingoms valstybes institucijoms ar istaigoms;
15.2. jei gavta informacija apie paZeidim4 atitinka Pranesejq apsaugos

istatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatl.tus reikalavimus arba joje pateikta informacija atitinka

Siame istatyme nustatytus poZymius, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo



pranesimo gavimo dienos, persiqsti ji Lietuvos Respublikos prokuratr.rrai del praneSejo statuso

asmeniui suteikimo ir informacijos apie paZeidim4 nagrinejimo;

15.3. nenagrineti pateiktos intbrmacijos apie paLeidimq, j.i asmuo kreipiasi

pakartotinai del tq padiq aplinkybiq, kai pries tai pateikta informacija apie paZeidim4 buvo

iSnagrineta ir del jos priimtas sprendimas.

16. Kompetentingas subiektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie

paZeidim4 gavimo ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidim4, apie priimt4

sprendim4 del informacijos nagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos apie paZeidim4

turi buti motyvuotas.

17. Kompetentingas subjektas, baiggs nagrineti i5 Lietuvos Respublikos prokuratflros

gaut4 informacij4 apie paLeidrma, Poliklinikoje, kai Lietuvos Respublikos prokurat[ra

yra pripaZinusi informacii4 apie paZeidimq pateikusi asmeni prane5eju arba kai Lietuvos

Respublikos prokuratura nepripaZino intbrmacii4 apie paZeidim4 pateikusio asmens praneseju ir

informacij4 apie paZeidim4 persiunte vadovaudamasi Pranesejq apsaugos istatymo 6 straipsnio 2

dalimi, nedelsdamas raStu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidim4, ir Lietuvos

Respublikos prokuratlr4 (Siai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripaZintas prane5eju)

apie priimt4 sprendim4, nagrineiimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama

imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvark4'

18. Nustatgs paZeidimo fakt4, kompetentingas subiektas infbrmuoja asmeni, pateikusi

informacij4 apie paZeidim4, ir Lietuvos Respublikos prokurat[r4 (Siai institucijai teikiama

informacija, kai asmuo pripaZintas prane5eju) apie atsakomybg, taikliatpaLeidimq padariusiems

asmenims.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19, Poliklinikos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas

funkcijas turi prieig4 prie informacijos, kuriai pagal Prane5ejq apsaugos istatym4 taikomas

reikalavimas uztikrinti konfidencialum4, yra supaZindinami su atsakomybe uZ Prane5ejq

apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4,

privalo pasira5yti konfidencialumo pasiZadejim4 (Tvarkos 1 priedas) ir isipareigoti neatskleisti

tokios infbrmacijos ar duomenq trediosioms Salims, pranesti kompetentingam subjektui apie bet

koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti gresmE tokios informacijos saugumui ir

konfidencialumui.
20. Kompetentingas subjektas einamqjq metq sausio menesiapibendrina praeitq metq

informacijos apie paZeidimus, kuriems taikomi Pranesejq apsaugos istatymo reikalavimai,

gavimo, tyrimo ir nagrinejimo duomenis ir Poliklinikos interneto svetaineie skelbia statistinius

duomenis apie pateiktos informacijos apie paZeidimus atvejus, tai yra gautos informacijos apie

paZeidimus skaidiq, vertinimo rezultatus, kitE apibendrint4 informacij4 apie paZeidimus, kurie

buvo atskleisti remiantis asmenq pateikta intbrmaciia.

21. Dokumentus, susqustus su Tvarkos nuostatq iglvendinimu,

saugo kompetentingas subjektas vadovaudamasis Poliklinikos tvirtinamu dokumentacijos planu'

Siems dokumentams nustatomas 5 metq saugojimo terminas'



PATVIRTINTA
V5f Alytaus poliklinikos direktoriaus
Zo2t-B-rt{t isakymu Nr. V- f6

(Konfidencialumo pasiZaddjimo forma)

VIESOJI ISTAIGA ALYTAUS POLIKLINIKA

(padalinio ir pareigq pavqdinimas, vardas ir pavarde)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m. d. Nr.
Alytus

1. A5 suprantu, kad, vykdydamas savo pur.igu, V5[ Alytaus poliklinikoje, turesiu prieig4

prie infbrmacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos praneSejU apsaugos

istatymo nuostatomis taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, Si informaciia Lietuvos

Respublikos fstatymq nustatytais atvejais gali bUti atskleista ar perduota tik igaliotiems
asmenims ar institucijoms.

2. AS Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, Prane5ejq apsaugos istatymo

nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apre paLeidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar

netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija.

3. AS pasiZadu uZtikrinti konlldencialum4 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 kompetentingam subjektui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacij4,

kuri gali kelti gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

4. AS Linau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4mano darbo laik4 Sioje istaigoje, taip pat

man perdjus dirbti I kitas pareigas arba pasibaigus tamybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. AS esu susipaZings su Pranesejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose nustatytais

prane5ej q apsaugos reikalavimais.

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

Pranesejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatltq prane5ejq apsaugos

reikalavimq paZeidim4.

(paraias) (vardas ir pavard,i)


