
PATVIRTINTA
Sveikato s apsaugo s ministerij os

Ekstremaliq sveikatai situacijq centro
direktoriaus2l2} m. rugpjodio A,S- d.

isalrymuNr. 05- [(

PRANESE4T APSAUGOS ISTATYMO SVETKATO S APSAUGOS
MINISFERIJOS EKSTREMALIU SYEIKATAI SITUACIJU CENTRE

IGYVENDINIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prane$ejq apsaugos istatymo Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliq sveikatai

situacijq centre igyvendinimo tvarkos apra5as (toliau
Lietuvos Respulplikos sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau - Centrp) galbtit planuojamus, padarytus ar

veikiandiu vidin]iu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu (toliau - vidinis kanalas), jos

tyrimo, tvarkymp ir sprendimq del paZeidi

2.Infoniracijos apie paZeidimus te esant gali btiti
teikiama infornfacija apie paieidimus, nus Sejq apsaugos

istatyme ir Lietgvos Respubliko 1133 ,,Del

Li.touor nespu$likos pranesejq as).

3. Centrp gauta informacija apie pai tiriama ir
asmenq, teikiqLndiq informacij4 apie paieidimq, apsaugos priemones uZtikrinamos

vadovaujantis Pianesejq apsaugos istatymu, kitais teises aktais ir Apra5u.

4. Apra$e vartojamos s4vokos ir jq apibreZtys:

4.1. Kofnpetentingas subjektas - Centro direktoriaus isakymu paskirtas Centro

atlieka kitas fidiniq informacijos apie p
funkcionavimo luZtikrinimo tvarkos apra5e, patvirtintame nutarimu, (toliau - Vidinil+ kanalq

idiegimo apraiap) numat5rtas funkcij as;

4.2. kito6 s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Prane5ejq apsaugos istatyme ir
kituose teises al,ituose, reglamentuojandiuose prane5ejq apsaugos reikalavimus.

5. Komsetentingas subjektas privalo uZtikrinti asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia

informacij4 apiE paieidim4 Centre ir kuri
arba sutartiniai santykiai (konsultavimo,
(toliau - asmgo, teikiantis informacij4 apie

konfidencialumfu, i5skynrs istatymuose nustatytus atvejus.

II SKYRIUS
INF'ORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS

6. Asrfluo, teikiantis informacij4 apie paieidimq turi teisg j4 pateikti uZpildydamas

Vidiniq kanalq idiegimo apra5o priede nustat5rt4 Pranesimo apie paZeidim4 form4 (2 priedas)

arba apie pahei.fimqprane5ti laisvos formos prane5imu, kuriame turi biiti pateikta Apra5o 8

punkte 
"*oaytp 

informacija ir nurodyta, kad 5i informacija teikiama vadovaujantis Prane5ejq

apsaugos istaty{nu.
7. Asrlruo, teikiantis informacij4 apie paleidim4, Centre jq gali pateikti vienu i5 Siq



btrdq:
encij 4 atsakingam asmeniui;

nio pa5to adresu pranesk@essc.sam.lt.

eidim4, nurodo:
eidim4 rengiasi daryti, daro ar padare arba

dalyvavo ar dalylvauja rengiantis paZeidim4 daryti ar daranf
8.2. suZi$ojimo apie pai:eidimqdat4 ir aplinkybes;
8.3. ar apie 5i paZeidim4 jau yra pranesta, jei taip, - kam buvo prane5ta, ar buvo gautas

atsalcymas;
8.4. duorlrenis apie paZeidimo liudininkus;
8.5. savo vard4fpavardg, asmens kod4, darbovietg, kitus kontaktinius duomenis rySiui

palailgrti;
8.6. jei lfnanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informacij4,

atskleidZiandi4 $alimo paZeidimo poZymius;

8.7 . t:up fat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

ilI SKYRIUS
INx'oRMAcIJoS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS

g. Infolmacij4 apie paieidim4 priima ir Centro ra5tineje uZregistruoja

kompetentingas subj ektas.

10. -eritro valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, gavq

papunktyje, j
paZeidim4 kitu elektroninio paito adresu, nei nurodyta Apra5o 7.2

neregistruoja, o nedelsdami persiundia elektroninio paito adresu

Siame punkte nustatyta tvarka gauta ir (ar) persiqsta elektroniniu paStu

informacija ap paieidimqturi bflti nedelsiant i5trinta.
subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paZeidim4 ir su

ys b[tq laikomi saugiai ir su jais galet'+ susipaZinti tik toki4 teisg turintys

paieidimq nagrinej antys asmeny s.

petentingas subjektas, gavgs informacij4 apie

nedelsdamas ra5tu informuoja 5i asmeni

13. valstybes tamautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie

pagal atli funkcijas turi prieig4 prie asmens, teikiandio informacij4 apie paieidim4,

pateiktq *bu gali suZinoti informacij4 pateikusio asmens duomenis, yra

supaZindinami atsakomybe uZ Pranesejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose

nustafrhtr jq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo pasiraSyti konfidencialumo
-,- l--^-^^..-- +-^x:^^:^*^ X^l:*^

pasiZadejim4 ir i neatskleisti tokios informacijos ar duomenq trediosioms Salims.

pagal pareigas
valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems

Zinomi asmens, pateikusio informacij4 apie paieidim4, asmens duomenys

arba tokios i macijos turinys, privalo uZtikrinti minetos informacijos ir asmens duomenq

tiek darbo metu, tiek po jo.

IV SKYRIUS

paleidim4, j4 pateikusiam
apie informacijos gavimo

INF'ORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TYRIMAS, SPREI\DIMU PRIEMIMAS

subjektas, vidiniu kanalu gavqs informacij4 paLeidimq,

nedelsdamas i
16. D6l vi-cliniu kanalu pateiktos informacijos apie paieidimq kompetentingas

vien4 i5 Siq sprendimq:

,rineti pateikt4 informacij 4 apie paieidimq;
gafia informacij a apie paieidimq IeidLia pagristai manyti, kad yra rengiama,

apie

subjektas
16.1.

16.2.



daroma ar
nedelsdamas.
persiqsti gaut4

asmens,
16.3.
16.3.1.

Prane5ejq
l6

faktais;

17.

20. Iei

statistinius duo

t6.3.3. informacija apie paieidim4 jau yra i5nagrineta arba nagrinejama.

subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie

paieidim4 gav raStu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paieidim4, apie

priimt4 del informacij o s nagrinej imo. Sprendimas nenagrineti informacij os apie

paieidim4 turi motyvuotas.
fentingas subjektas, baiggs nagrineti informacij4 apie paleidim4,

nedelsdamas informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paieidim4, apie priimt4
jimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, tup patsprendim4,

nurodo priimto apskundimo tvark4.
paZeidimo fak4, kompetentingas subjektas informuoja asmeni, pateikusi

paheidim4,apieatsakomybg,taikytqpaieidim4padariusiemsasmenims.
smuo, pateikgs informacij4 apie paieidim% negavo atsakymo arba Centre

reaguojant i pateikt4 informacijq jis, vadovaudamasis Prane5ejq

4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisq tiesiogiai kreiptis i kompetenting4

vos Respublikos prokurat[r4 ir jai pateikti prane5im4 apie paZeidim4.

V SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

susijg su sio Apraso nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis

Centro tvirtinamu dokumentacij os planu.
ingas subjektas teikia konsultacijas Centro valstybes tarnautojams ar

darbuotojams,
klausimais,

antiems pagal darbo sutarti Pranesejq apsaugos istatymo igyvendinimo
uZtikrinti vidinirtr kanalq jose idiegim4 ir veikim4.

zJ. subjektas kartq per metus apibendrina informacijos apie

paZeidimus ,, tyrimo ir nagrinejimo duomenis ir Cenfio interneto svetaineje skelbia

is apie atvejq, kai buvo pateikta informacija apie paZeidimus, skaidiq, jq
wTrmo rezu , apibendrint4 informacij1 apie paZeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis

tvarka asmenq pateikta informacij a.ApraSo



Prane5ejq apsaugos istatymo Sveikatos
apsaugos ministerij os ekstremaliq

sveikatai situacijq centre igyvendinimo
tvarkos aPra5o

I priedas

(Konfidencialumo pasiiadOjimo forma)

apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centras

(asmens vardas ir pavarde, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

2020 m.
Vilnius

kad, vykdydamas savo pareigas Sveikatos apsaugos ministerijos

Ekstremaliq i situacijq centre, turesiu prieig4 prie informacijos apie asmenis, kuriems

vadovaujantis

reikalavimas

Respublikos pranesejq apsaugos lstatymo nuostatomis taikomas

i konfidencialum4. Si informacija Lietuvos Respublikos istatymq

nustat5rtais gali bffi atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.

kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, PraneSejq apsaugos

lstatymo n tvarka pateikusio informacij4 apie paieidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai

ar netiesiogiai i i leidZianti informacij a.

3. AS ii:adt uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos,

kuriai pagal ljq apsaugos lstatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialumq

ne vrenam iui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigos viduje, tiek uZ

jos ribq. Taip pasiZadu prane5ti savo vadovui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4

situacij4 kuri ikelti gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui uZtikdnti.

, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano tamybos, darbo ar sutartiniq

santykiq laik4 apsaugos ministerijos Ekstremaliq sveikatai situacijq centre, taip pat

man perejus i i kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. A5 susipaZings su Pranesejq apsaugos istatyme ir kituose teises akfuose,

uose pranesejq apsaugos reikalavimus, nustaQrtais praneSejq apsaugos

[spetas, kad, paZeidus 5! pasiZadejim4, man gali btiti taikoma atsakomybe uZ

Prane5ejq

apsaugos

istatyme ir (ar) kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq

vimus, nustatSrtq praneiejq apsaugos reikalavimq paieidim1.

d.

(vardas ir pavarde)



Prane5ejq apsaugos istatymo Sveikatos
apsaugos ministerij os ekstremaliq
sveikatai situacijq centre igyvendinimo
tvarkos apra5o

2 priedas

@rane5imo apie paZeidim4 forma)

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

20 m.

(vieta)

d.

Vardas, pavarde

Asmens kodas

Darboviete (su i
ar siejg tarnybor
sutartiniai santy

rtaiga siejantys
darbo ar

iai)
Pareigos

Telefono Nr. (pz

susisiekimo)
rstabos del

Asmeninis el. p

swenarnosios r
Stas arba
etos adresas

Informaciia at

1. Apie koki paZeidim4 pranesate? Kokio pobfidZio tai paZeidimas?

@ Kokie galejo buti asmens motyvai darant paieidimq?

2. Paleidimo p[darymo vieta, laikas.

Duomenys apie nLeidimq padariusi asmeni ar

Vardas, pavardr

Darboviete
Pareigos

AA auti darant PaZeidim4? Jei

nurodykite, kas jie.
le,ip,

4. Aryrakitq raZeidimo liudininkq? Jei taip, pateikite jq kontaktinius duomenis.

Duomenys apie

Vardas, pavard

Pareigos

Darboviete



Telefono Nr.
El. pa5tas

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

6. Kokius paZei

galetumete pate
lim4 pagrindZiandius duomenis, galindius padeti atlikti paieidimo tyrim4,

kti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar kitus duomenis apie paZeidim4.

7. k apie 5i pa:

gavote atsakymi
ieidim4 jau esate kam nors prane5gs? Jei prane5ete, kam buvo prane5ta ir ar

p? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg.

8. Papildomos lastabos ir komentarai.

! Patvirtinu, kad esu susipaZings su teisinemis pasekmemis uZ melagingos informacijos

teikim4, o mano teikiama informacija yra teisinga.


