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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo 16 straipsnio 3 dalimi bei Vidiniq
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo uztikrinimo tvarkos
apr:aSo. patvirlinto Lietr,rvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Ddl
Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo igyvendinimo", nuostatomis:
1. Tv i rt i nu Informacijos apie paZeidimus vieSojoje istaigoje Druskininkqturizmo
ir verslo informacijos centre teikimo tvarkos apraS4 (pridedama).
2" Nuro d au vie5osios istaigos Druskininkqturizmo irverslo informacijos centro
verslo vadybininkui interneto svetaineje (www.druskininkai.lt) idiegti vieSosios istaigos Druskininkq
turizmo ir verslo informacijos centre vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanal4, kuriuo bltq
galirla teikti informacij4 apie paZeidimus.
3, S k i r i u vyriausiqja vadybininkg vykdyti kompetentingo subiekto funkcijas ir
uZtilcrinti Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo nuostatq jgyvendinim4.
Sis isakymas skelbiamas Teises aktq registre ir gali buti skundLiamas Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq fstatymo nustatyta tvarka.
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INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VIESOJOJE ISTAIGOJE DRUSKININKU
TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie paZeidimus vieSojoje istaigoje Druskininkq turizmo ir verslo informacijos
centre teikimo tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) nustato informacijos apie vieSojoje istaigoje
Druskininkq turizmo ir verslo informacijos centre (toliau - Centre) galimai rengiamus, padarytus ar
daromus paZeidimus teikimo, informacijos apie paZeidimus pridmimo Centre veikiandiu vidinir-r
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu (toliau - vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimq
priemimo tvark4.
2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali blrti
teikiama informacija apie paZeidimus, 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. nutarimr-r
Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos prane5ejtl apsaugos fstatymo igyvendinimo" (toliau - Vidiniq
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegirno ir jq fLurkcionavimo LrZtikrinimo tvarkos
apraSas).

3. Centre gauta informacija apiepaleidimus priimama, registruojama, nagrir-rejama ir asmentl,
teikianditl infolmacij4 apie paLeidim4, apsaugos priemones uZtikrinamos vadovaujantis PraneSe.ir-1
apsallgos istatymu, kitais teises aktais ir Siuo ApraSu.
4. Apra5e vartojamos s4vokos:
4.1. kompetentingas subjektas - istaigoje paskirtas asmLro, asmenq grupe ar speciaius
padalinys, kurie administruoja vidinius informacijos apie paZeidimus teikimo kanalus, nagrine.ja iais
gaut4 informacij4 apie paLeidimus, uZtikrina asmens, pateikusio informacij4 apie paieidimus.

konfidencialum4;
4.2. kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos PraneSejq apsaugos
istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq apsaugos reikalavimus,
5. Centro darbuotojai, vertina, nagrineja informacij4, privalo r"rZtikrinti asmens, kulis vidinir"r
kanalu pateikia informacij4 apie paZeidirn4 Centre ir kr,rrj su Centru sie.ia ar siejo tarnybos ar darbo
santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotds, praktikos, savanorystes ir pan.)
(toliau- asmuo, teikiantis informacij4 apiepaLeidim4), ir jo teikiamos infolmacijos konf-rdencialum4,
iSskyrus istatymuose nustatytus atvejus.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS
6.

6.1.

I(ompetentingas subjektas vykdo Sias funkci jas:
administruoj a vidini kanal4;
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6.2. uZtikrina vidiniu kanalu informacij4 apie

paZeidimq pateikusio

asmens

konfidencialum4, iSskylus istatymuose nustatytus atvejus;
6,3. bendradarbiauia su Centlo darbuotojais, kompetentingomis institucijomis, teikdamas ir
(ar) gaudamas reikaling4 informacij 4;
6,4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq prane5imq skaidiq ir jq
nagrinej imo rezultatus ;
6.5. atlieka kitas Prane5ejq apsaugos istatyme ir ApraSe nustatytas funkcijas.
7. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi Prane5ejq
apsalrgos istatyrne ir Vidiriiq infbrrnacijos apie paZeidimus teikimo kanalq icliegimo ir jU
funkcionavimo uZtikrinimo tvarko s apraS e nustatytas tei ses.
8. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paLeidim4 ir su tuo
susijg duomenys bUtq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys informacij4
apie paLeidrm4 nagrinejantys asmenys. Asmens, pateikusio infonnacijq apie paLeidim4,
konfldencialumas uZtikrinamas vieSojo administravimo ir tarnybinio nusiZengimo ar darbo pareigq
paZeidirno tyrimo proced[rq metu tiek, kiek tai yra objektyviai imanoma.
9. Centro darbuoto,jai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieig4 prie asmens, pateikusio
infolmacij4 apie paLeidim4, pateiktq duomentl arba gali suZinoti Sio asmens duomenis, yra
supaZindinami su atsakomybe uZ Prane5ejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytrl
praneSejq apsaugos reikalavim4 paLeidima,, privalo pasiraSyti Konfidencialumo pasiZadejim4
(ApraSo I pliedas) ir isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq trediosioms Salirns.
I0. Konfidencialuno uZtikrinti nebltina, kai to raStu pra5o asmuo, pateikgs informacij4 apie
paZe idimq. arba jei.jo pateikta infonr-racija yra Zinomai melaginga.
1 1.
I(ompetentingam sub.jektui negali blti daromas poveikis ar kitaip trukdorna atlikti jam
PraneSejq apsaugos istatyme, Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo il jq
funkcionavimo uZtikrinimo tvarkos apra5e ir ApraSe priskirtas funkcijas"

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS
12. Asn'ruo, teikiar-rtis inibrmacij4 apie paZeidim4, turi teisg j4 pateikti uZpildydamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos
prane5ejq apsaugos lstatymo igyvendinimo" patvirtint4 praneSimo apie paZeidim4 form4 (Apra5o 2.
priedas) arba apie paLeidimqpranesti laisvos formos praneSimu, kuriame turi buti pateikta Apra5o 14
punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad Si informacija teikiama vadovaujantis PraneSejq
apsaugos istatymu. Prane5imo formoje pra5omi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti
asmeni splendZiant l<laLrsim4 del praneSejo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip
tlejus metus rruo jq gavirno dienos.
13" Asmuo, teikiantis inforrnacij4 apiepaLeidim4, Centre j4 gali pateikti vienu iS Siq bUdq:
13.1. tiesiogiai atvykgs pas Kompetenting4 subjekt4 adresu Gardino g. 3, LT66204,
Druskininkai;
13.2. atsiqsti informacij4 Centro elektroninio paSto adresu turizmas@druskininkai.lt;
13.3, atsiqsti praneSimq paStu ApraSo 13,1 papunktyje nurodytu adresu. Siundiant pranesim4
paStu. po Cerrtro pavadinimu, turi blrti nurodorna Lyma,,Kompetentingam subjektui asmeniSl<ai",
14. Asmuo, pateikgs informacij4 apie paLeidim4, nurodo konkredias faktines aplinkybes,
asmeni, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant paleidimE, informacij4 apie galirnus tokio
asmens motyvus darant paleidrmE, nurodo, ar apie 5i paZeidim4 jauyraprane5ta, jei taip, - kam buvo
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prane5ta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie paZeidimo liudininkus, taip pat nurodo

savo vard4, pavardg, asmens kod4, kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pa5to
adresas, telefono ry5io numeris, adresas korespondencijai),

jei

imanoma, prideda ra5ytinius ar
kitokitrs turimus duomenis ar informacij4, atskleidLian(,i4 galimo paZeidimo poZymius. Taip pat
aslnuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

IV SKYRIUS
APIB
PAZEIDIMUS
INFORMACIJOS
PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS
15. Informacija apie paLeidim1, gauta Centre kitu elektroninio pa5to adresu, nei nurodyta
Apra5o 13.2 papunktyje, neregistruojama ir nedelsiant persiundiama ApraSo 13.2 papunktyje
nr-rodytu elektroninio paSto adresu. Siarne pur-rkte nr.rstatyta tvarka gaurta ir (aL) persir-1sta elektronirrir-r
paStu informacija apie paLeidirn4 turi buti iStrinta nedelsiant.
16. Kompetentingas subjektas, gavgs informacij4 apie paZeidi-4, j4 pateikusiam asmeniui
pageidaujant per dvi darbo dienas ra5tu informuoja 5i asmeni apie inforrnacijos gavimo fakt4.

V SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS. SPRENDIMU PRIBMIMAS
17. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paZeidim4, nedelsclarnas
imasi j4 vertinti.
18. Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pal.eidrmqKompetentingas subjektas priima
vien4 iS Siq sprendimq:
18.1. nagrineti pateikt4 informacrj4 apie paLetdrmq;
18.2. jei gauta informacija aprepaLerdim4 leidZia pagristai manyti, kad yra rengiama, darorna
ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas paZeidimas, ne veliar-r kaip
per dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavimo dienos persiqsti gaut4 informacij4 apie paZeidirn4

institucijai, igaliotai tirti toki4 informacij4, be asmens, pateikusio-informacij4 apie paLeidimq,
sutikimo ir apie tai prane5ti Siam asmeniui;
1 8, 3 . nenagrineti gautos informacij os apie paLeidtm4,j eigu
18.3.1. ivertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie paZeidim4 neatitinka Prane5ejq
:

apsaugos istatymo nuostatq;
18.3.2. informacija aptepaLeidim4 grindZiama akivaizdLtai tikroves neatitinkandia

infbnlacija,

18.3.3. pateikta informacija apre paLeidim4 jau yra i5nagrineta arba nagrinejama.

19. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie paZeidimq
gavimo ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paLeidim4, apie priimt4 sprendirn4 del
informacijos nagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos apie paZeidim4 turi bUti motyvuotas.
20. Kompetentingas subjektas, baiggs nagrineti informacij4 apie paZeidim4, per penkias dalbo
dienas raStu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paZeidim4, apie priimt4 sprer.idimq,
nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priirnto
sprendimo apskundimo tvark4.

21. Nustatgs paZeidimo fakt4, Kompetentingas subjektas informuoia asmeni, pateil<usj
informacij4 apie paleidim4, apie atsakomybg, taikyt4 paLeidrm4 padariusiems asmenims.
22. Jei asmuo) pateikgs informacij4 apte pal,eidim4, negavo atsakymo arba Centre nebuvo
imtasi veiksmq reaguojant i pateikt4 informacij4, jis, vadovaudamasis PraneSejr"l apsaugos istatyrno zl
straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisE tiesiogiai kreiptis i kompetenting4 institucr,jq - Lietuvos

4

Respublil<os prokuratflr4 ir

jai pateikti praneSim4 apie paLeidimq.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Dokumentai, susijg su Sio ApraSo nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis Centro
d irel<tori aus tvi rtinam u dokumentacij os planu.

25. Asmenys,

paZeidg Apra5o nuostatas, atsako teises aktq nustatytatvarka.

Informacij os apie paZeidimus
Vie5ojoje istaigoje Druskininkq turizmo ir
verslo informacijos centre

teikimo tvarkos apraSo
1 priedas

Druskininkq savivaldybes administracija
(asmens vardas ir pavarde, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS
2011)

n.

d.

Druskininkai
1. AS suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas vieSojoje istaigoje Druskininktl turizmo ir
verslo informacijos centre, turesiu prieig4 prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis
Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo nuostatomis taikomas reikalavimas uZtikrinti

konfidencialum4.

Si informacija Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais gali bhti

atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar institr-rcijoms.
2. AS Linau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmells, PraneSejq apsaugos istatymo
nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apie paZeidim4, duomenys ir kita jf tiesiogiai ar netiesiogiai

identihkuoti leidZianti informacij a,
3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal
PraneSejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, nd vienam asmeniui,
kuris ndra igaliotas naudotis 5ia informacija. tiek istaigos viduje. tiek uZ.jos ribq. Taip pat pasiZadu
praneSti savo vadovui apie bet koki4 pastebetq ar suZinot4 sitr"racij4, kuri gali kelti gresmg tol<ios
informacijos saugumui ir konfidencialumui uZtikrinti.
4. AS Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje, taip pat man
perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. AS esu susipaZings su PraneSejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose nustatytais._
praneSej q apsaugos reikalavimais.
6. AS esu ispetas, kad, paZeidus 5i pasiZadejim4, man gali b[ti taikoma atsakornybe uZ
PraneSejq apsaugos istatyme

ir (ar) kituose

teises aktuose nustatytq prane5ej14 apsaugos r'eikalavimq

oaLeidima.

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

Informacij os apie paZeidimus

Vie5ojoje istaigoje Druskininkq turizmo ir
verslo informacijos centre
teikimo tvarkos apra5o
2 priedas

(Prane5imo apie paZeidim4 forma)

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

20

m,

d.
(vreta)

Asrneus, prane5ancio apie
idi
pavarde
Vardas,
Asmens kodas
Darboviete (su istaiga siejantys
ar siejg tarnybos, darbo ar
sutartiniai sar, tvkiai)

duornenys

Parei gos

Telefono Nr. (pastabos del
sLrsisielcimo)

Asmeninis el. paStas alba
gyvenamosios vietos adresas
Infbrmacii a apie paZeidima
1. Apie koki paZeidim4 praneSate? I(okio pobUdZio tai paZeidimas?

1. I(as padare 5i paZeidim4? Kokie galeio bDti asmens motyvai darant paLeidimq?

2. PaLeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenys apie paZeidima padariusi asmeni ar asmenis
Vardas, pavarde
Darboviete
Pareigos
3. Ar yla kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paLeidimq?.Iei taip,
nurodykite, kas jie.

4. Ar yra kitq paZeidimo liudininkrl? Jei taip, pateikite jq kontaktinius duomenis.

Duomenvs apte oaLeidimo liudininka ar liudininkus
Vardas, pavarde
Pareigos

Darboviete
Telelbrro Nr.

El. oa5tas
5. Kada paZeidimas buvo padarytas ir kada apie

ji

suZinojote arba

ji

pastebejote?

6.

Kokius paLeidim4pagrindLiandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tylim4,
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus raSytinius ar kitus duomenis apie paZeidim4.

I . Ar apie 5i paZeidim4 jau esate kam nors praneSgs? Jei prane5ete, kam buvo praneSta ir
ar gavote atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg.

8. Papildomos

pastabos ir komentarai.

!

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

Data

PaiaSas

