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v51x,LuNo MIESTo cREITosIos MEDICINos pAGALBos srorIES
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMO TVARKoS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VSI Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau {staigos) informacijos
apre paleidimus teikimo tvarkos apraSe (toliau - ApraSas) nustatomi fstaigoje idiegto vidinio
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalo reikalavimai, jo funkcionavimas, informacijos apie
paZeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo uztikdnimas
fstaigoje.
2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali btiti
teikiama informacija apie paLeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos istatyme
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarime Nr. 1133,,DeI Lietuvos
Respublikos praneSej q apsaugos istatymo igyvendinimo".
3. ApraSe vartojamos s4vokos:
3.1. Informacija apie paZeidim4 - vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu arba
kompetentingai institucijai tiesiogiai, arba viesai asmens teikiama informacija apie Sio straipsnio 5
dalyje nustatytus poZymius atitinkanti paLeidim1.
3.2. Kompetentingas subjektas - istaigoje paskirtas asmuo, kuris administruoja vidinius
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalus, nagrineja jais gaut4 informacij4 apie paLeidimus,
uZtikrina asmens, pateikusio informacij 4 apie p aLeidimus, konfi dencialum4
3.3. Konfidencialumas - istaigq ir kitq subjektq bei jq darbuotojq, valstybes tarnautojq ar
pareigDnq veiklos principas, kuriuo uZtikrinama, kad informacij4 apie paLeidim4 pateikusio asmens
duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija tvarkomi tik darbo ar
tarnybos funkcijq atlikimo tikslais ir kad 5i informacija neatskleidLiama tretiesiems asmenims,
i5skyrus Siame istatyme nustatytus atvejus.
3.4. PaZeidimas - istaigoje galbut rengiama, daroma ar padary4a nusikalstama veika,
administracinis nusiZengimas, tarnybinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, taip pat
SiurkStus privalomq profesines etikos nonnrl paZeidimas ar kitas gresmg vie5ajam interesui keliantis
arba ji paLeidLiantis teises paZeidimas, apie kuriuos prane5ejas suZino i5 savo turimq ar turetq
tarnybos, darbo santykiq arba sutartiniq santykiq su Sia istaiga.
3.5. PraneSdjas - asmuo, kuris pateikia informacijq apie paLeidim4 istaigoje, su kuria ji sieja
ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotds,
praktikos, savanorystes ir pan.), ir kurikompetentinga institucijapripalista praneSeju.
3.6.Vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas - istaigoje nustatyta tvarka
sukurta ir taikoma informacijos apie paZeidimus Sioje istaigoje teikimo,. tyrimo ir asmens
informavimo procedflra.
3.7. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos
istatyme ir kituose pranesejq apsaugQ reglamentuojandiuose teises aktuose.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS
4. Direktoriaus isakymu kompetentingu subjektu istaigoje paskirtas juristas Darius Petraitis.
5. Kompetentingas subjektas, igyvendindamas Apra5o reikalavimus, atlieka Sias funkcijas:
5.I. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gaut1 informacij4 apie paleidimus;
5.2.uLtil<rina vidiniu kanalu informacij4 apie paleidim4 pateikusio asmens konfidencialum4;
5.3. bendradarbiauja su istaigos darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis
teikdamas ir (ar) gaudamas reikaling4 informacij4;

5.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq praneSimq skaidiq ir jq
nagrinejimo rezultatus;
5.5. atlieka kitas Apra5e nustatytas funkcijas.
6. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisg:
6.1. gauti reikaling4 informacij4 ir duomenis i5 jam nepavaldZiq istaigos darbuotojq,
padaliniq;
6.2. tirdamas vidiniu kanalu gaut4 informacij4 apie paZeidim4 priimti su tyrimo atlikimu
susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems istaigos darbuotojams ir padaliniams.
7. Informacija apie paskirt4 kompetenting4 subjekt4, jo kontaktus, taip pat apie informacijos
apie paZeidimus teikimo ir nagrinejimo istaigoje procedDr4 teikiama istaigos vidiniais
komunikavimo kanalais.

III SKYRIUS
VIDINIS INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMO KANALAS IR
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMO B TDAI
8. {staigos vidiniame praneSimq kanale informacij4 apie paZeidimus galima teikti vienu i5
Siq bDdq

:

asmeni5kai kompetentingam subjektui;
8.2. el. pa5tu prane5k@ereitojipagalba.lt, mob. tel. 8 613 85 701.
9. Asmuo, teikiantis informacij4 apie paLeidim4, turi teisg j4 pateikti uZpildydamas
Apra5o 1 priede nustatyt4 Pranesimo apie paleidim4 form4 arba apie paLeidim4 prane5ti laisvos
formos praneSimu, kuriame turi bUti pateikta Apra5o 10 punkte nurodyta informacija ir nurodyta,
8. I .

kad 5i informacija teikiama vadovaujantis PraneSejq apsaugos istatymu.
10. Informacij4 apie paleidim4teikiantis asmuo nurodo:
10.1. kas, kada, kokiu brldu ir koki paZeidim4 padare, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

2. suZinoj imo apie paLeidimE datq ir aplinkybes ;
10.3. savo vardq, pavardg, asmens kod4, darbovietg, kitus kontaktinius duomenis;
10.4. jei imanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informacij4,
atskleidZiandi4 galimo paZeidimo poZymius.
11. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paieidrm4, j4
pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raStu informuoja Si asmeni apie tokios
informacij os gavimo fakt4.
12. Pasira5lli ir uLregistruoti raStai asmeniui, praneSusiam apie paLeidimus, siundiami tokiu
padiu b[du, kuriuo buvo gauti (t. y. naudojant elektroninio pa5to deLutg arba iteikiant asmeni5kai).
1

0.

13. Prane5imas ir su
dokumento gavimo dienos.

jo nagrinejimu susijg dokumentai,

saugomi 3 metus nuo paskutinio

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TYRIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS
Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paleidimq,
tirti.
15. Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie paleidimE kompetentingas subjektas
14.

nedelsdamas imasi j4

priima vien4 i5 Siq sprendimq:
15.1. nagrineti pateikt4 informacij4 apie paZeidim4;
15.2 jei gauta informacija apie paZeidim4 leidZia pagristai manyti, kad yra rengiama, daroma
ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas paZeidimas, nedelsdamas,
bet ne veliau kaip per dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavimo dienos, persiqsti gaut4
informacij4 apie paLeidim4 institucijai, igaliotai tirti toki4 informacij4, be asmens, pateikusio
informacij4 apie paLeidim4, sutikimo ir apie tai praneSti Siam asmeniui;
15.3 nutraukti gautos informacijos apie paLeidim4nagrinejimo procedlr4, jeigu:
15.3.1. iStyrus nustatoma, kad pateikta informacija apie paLeidtm4 neatitinka Prane5ejq
apsaugos jstatymo nuostatq;
15.3.2. informacija apie paleidimq grindliama akivarzdLiai tikroves neatitinkandiais faktais;
15.3.3. pateikta informacija apiepaLeidim4jau yra iSnagrindtaarbanagrinejama.
16. Kompetentingas subjektas per penkias darbo dienas nuo informacijos apie paLeidrmq
gavimo ra5tu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paLeidim4, apie priimt4 sprendim4 del
informacijos nagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos apie paLeidimq turi buti
motyvuotas.
17. Kompetentingas subjektas, baiggs nagrineti informacij4 apie paLeidim4, nedelsdamas
raStu informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paleidim4, apie priimt4 sprendim4, nagrinejimo
rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo
apskundimo tvark4.
l8.Nustatgs paZeidimo fakt4, kompetentingas subjektas informuoja asmeni, pateikusi
informacijq apiepaleidim4, apie atsakomybg, taikyt4 paLeidim4padariusiems asmenims.
19. Jei asmuo, pateikgs informacij4 apie paieidim4, negavo atsakymo arba {staigoje nebuvo
imtasi veiksmq reaguojant i pateikt4 informacij4, jis, vadovaudamasis Pranesejq apsaugos istatymo
4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisg tiesiogiai kreiptis i kompetenting4 institucrjq - Lietuvos
Respublikos prokuratlrqir jai pateikti pranesim4 apie paLeidimq.

V SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO UZTIKRINIMAS

20. PraneSejo duomenys, leidZiantys nustatyti jo tapatybg, gali bDti pateikti tik tam
asmeniui arba institucij ai, kurie nagrinej a informacij 4 apie paleidimE.
21. Reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4 netaikomas, kai:

27.1. to raStu pra5o asmuo, pateikiantis arba pateikgs informacij4 apie paLeidim1
21.2. asmuo pateikia Zinomai melaging4 informacij4.
22. lnformacija apie praneSejus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali buti teikiama.

23, Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paieidim4 ir su tuo
susijg duomenys bUtrl laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys informacij4
apie paleidim4 nagrinejantys asmenys, pasira5g konfidencialumo pasiZadejim4 (Apra5o 2 priedas )
ir isipareigojg neatskleisti tokios informacijos ar duomenq trediosioms Salims.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.Visi {staigos darbuotojai su Siuo Apra5u yra supaZindinami pasira5ytinai.

.

fiotuite

D/rektoriaus pavaduotoj a medicinai

V5{ Kauno miesto greitosios
medicinos pagalbos stoties
informacij os apie paZeidimus
teikimo tvarkos apraSo
1 priedas

(Prane5imo apie paZeidim4 forma)

PRANESIMAS APIB PAZEIDIMA

20

m.

d.
(vieta)

Asmens, praneSandio apie paZeidima. duomenys
Vardas, pavarde
Asmens kodas
Darboviete (su istaiga siejantys
ar siejg tamybos, darbo ar
sutartiniai santykiai)
Pareigos
Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)
Asmeninis el. paStas arba
gyvenamosios vietos adresas
Informacii a apie paLeidima
l. Apie koki paZeidim4 praneSate? Kokio pobDdZio tai paZeidimas?

l.

Kas padare SipaZeidim4? Kokie galejo

blti asmens motyvai

darant paLeidrmq?

2. Paleidrmo padarymo vieta, laikas.
Duomenys apie paZeidima padariusi asmeni ar asmenis
Vardas, pavardd
Darboviete
Pareisos
3. Ar yra kitq asmenl+, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paLeidimq? Jei taip,
nurodykite, kas jie.

4. Ar yra kitq paZeidimo liudininkq?

Jei taip, pateikite

Duomenvs aoie oaZeidimo liudininka ar liudininkus
Vardas, pavarde
Pareisos

jq kontaktinius duomenis,

Darboviete
Telefono Nr.
El. paStas
5. Kada paZeidimas buvo padarytas ir kada apie

ji

suZinojote arba

ji

pastebejote?

6. Kokius paieidim4pagrindZiandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tyrim4,
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar kitus duomenis apie paLeidim4.

7

. Ar apie 5i paLeidimq jau esate kam nors prane5gs?

gavote

atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo

8. Papildomos

Jei praneSete, kam buvo prane5ta
esmg.

pastabos ir komentarai.

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

Para5as

ir ar

V5{ Kauno miesto greitosios
medicinos pagalbos stoties
vidinio informacij os apie
paZeidimus teikimo kanalo
idiegimo ir jo funkcionavimo
uZtikrinimo tvarkos apraSo
2 priedas

(Konfi dencialumo pasiZaddjimo forma)
V5{ Kauno miesto GMPS
(asmens vardas ir pavard€, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS
20

d.

Kaunas

l.

AS suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas VSf Kauno miesto GMPS. 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 blti atskleista ar perduota tik igaliotiems
asmenims ar institucijoms.
2. AS Linau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, PraneSejq apsaugos
nustatyta
tvarka pateikusio informacij4 apie paLeidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar
istatymo
netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija.
3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos,
pagal
Prane5ejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, nd
kuriai
vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigos viduje, tiek uZ jos ribq.
Taip pat pasiZadu praneSti savo vadovui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti
gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui uZtikrinti.
4. AS 1inau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano tarnybos, darbo ar sutartiniq
santykiq laik4 {staigoje, taip pat man perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo
ar sutartiniams santykiams.

apsaugos istatyme ir kituose teises
aktuose, reglamentuojandiuose praneSejq apsaugos reikalavimus, nustatytais prane5ejq apsaugos

5. AS esu susipaZings su Prane5ejq

reikalavimais.
6. AS esu ispetas, kad, paZeidus 5i pasiZadejim4, man gali buti taikoma atsakomybe uZ
(ar) kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq
PraneSejq apsaugos istatyme
apsaugos reikalavimus, nustatytq praneSejq apsaugos reikalavimq paZeidim4.

ir

(paraias)

(vardas ir pavarde)

