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TelSiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo 16 straipsnio 1 ir 3

dalimis ir atsiZvelgdamas i Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq
funkcionavimo uZtikrinimo tvarkos apra5o, patvirlinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m"
lapkridio 14 d. nutarimu Nr. i133 ,,Del Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo
fgyvendinimo", nuostatas:

l.TvirtinulnformacijospagalLietuvosRespublikosprane5ejqapsaugosistatym4teikimo
Zemaidl4muziej uj e,,Alka" tvarkos apraS4 (pridedama).

2.P av e d u Zemaii:irlmuziejaus ,,Alkao'uZ korupcijai atsparios aplinkos kfirim4 atsakingam
darbuotojui, vykdyti Sio isakymo I punktu patvirtintame Informacijos pagal Lietuvos Respublikos
pranesejq apsaugos istatym4 teikimo Zemai(:iq muziejuje ,,Alka" tvarkos apra5e nustatytas
kompetentingo subj ekto funkcij as.

Direktore Eva Stonkevidiene
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gegules23 d.
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INFORMACIJOS PAC}AL LIETUVOS RE$PUBLIKOS PRANESEJU APSAUGOS

ISTATYMA TEIKIMO ZnmAIiry MUZIEJUJE,,ALKA" TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatym4 teikimo Zemaidiq
muziejuje ,,Alka'o tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato gautos informacijos apie Zemaidiq
muziejuje ,,Alka" (toliau - Muziejus) galimai rengiamus, daromus ar padarl.tus paZeidimus teikimo,
priemimo, tyrimo, tvarkymo, sprendimq priemimo ir konfidencialumo uZtikrinimo tvark4.

2" Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali buti
teikiama informacija apie paZeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Lietuvos
Respublikos prane5ejq apsaugos istatyme (toliau - Pranesejri apsaugos istatymas) ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarime Nr. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos
praneSejq apsaugos istatymo igyvendinimo" (toliau - Vyriausybes nutarimas).

3. Muziejuje gauti prane5imai apie paLeidimus priimami, registruojami, nagrinejami,
prane5ejq apsaugos priemr:nes uZtikrinamos vadovaujantis Prane5ejq apsaugos istatymu,
Vyriausybes nutarimu ir Apra5u.

4. Apra5e vartojamos s4vokos:
4.L Asmuo, teikiantis informacij4 apie paZeidim4 fizinis asmuo, pateikiantis

informacij4 apie paLeidim4 Muziejuje, apie kuri suZinojo i5 savo turimq ar turetq tarnybos, darbo ar
sutartiniq (konsultavimo, rangos, subrangos, staZuotes, praktikos, savanori5kos veiklos ir pan.)
santykiq su Muziejumi arba idarbinimo ar kitq ikisutarliniq santykiq metu, taip pat informacij4 apie
paleidrm1pateikiantis savarankiSkai dirbandio asmens status4 turintis asmuo ar asmuo, priklausantis
administraciniam, valdymo ar prieZiflros organui (iskaitant vykdomqjq galiq neturindius narius, taip
pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus staZuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis
priZiurint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekejams.

4.2. Kompetentingas subjektas - Muziejaus direktoriaus isakymu paskirtas (-i) Muziejaus
darbuotojas (-ai), kuris (-ie) administruoja vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq,
nagrineja jais gaut4 informacij4 apie paLeidimus, uZtikrina asmens, pateikusio informacij4 apie
paZeidimus konfidencialum4, iSskyrus Prane5ejq apsaugos istatyme nustatytus atvejus.

4.3. PaZ,eidimas - Muziejuje galbDt rengiama, daroma ar padarfia nusikalstama veika,
administracinis nusiZengimas, tarnybinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, tarp pat
SiurkStus privalomq profesines etikos normrl paZeidimas, meginimas nuslepti minet4 paZeidimq ar
kitas gresmg vie5ajam interesui keliantis arba ji paLeidLiantis teises paZeidimas, apie kuriuos
informacij4 apie paLeidim4 pateikiantis asmuo suZino i5 savo turimq ar turetq tarnybos, darbo ar
sutartiniq (konsultavimo, rangos, subrangos, staZuotes, praktikos, savanoriSkos veiklos ir pan.)
santykiq su Sia istaiga arba idarbinimo ar kitq ikisutartiniq santykiq metu.

4.4. Vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas - ApraSe nustatl'ta tvarka
sukurta ir taikoma informacijos apie paZeidimus Muziejuje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo
procedflra.

5. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Prane5ejq
apsaugos istatyme ir Vyriausybes nutarime"
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II SKYRIUS
INFOR.MACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS

6. Apie paleidimqprane5ti vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu gali bet kuris
Apra5o 4.1 papunktyje nurodytas asmuo. Pagrindas teikti informacijq apie paLeidlmq - jq teikiandio
asmens turima informacija apie paLeidim4 Muziejuje.

7. Asmuo informacij4 apie paLeidimq turi teisg pateikti elektroniniu pa5tu

pr-anesej u. ap-s-au ga@muziej us alka. lt atsiqsdamas vien4 i 5 Siq dokumentq :

7.L uZplldfiE Apra5o 1 priede nustatyt4 prane5imo apie paZeidim4 form4;
7.2. laisvos formos prane5im4 apiepaLeidimq, kuriame privalo buti nurodyta, kad informacija

apie paLeidim4 yra teikiama vadovaujantis Prane3ejq apsaugos istatymu ir turi buti nurodyta:
7 "2.I. kas, kada, kokiu b[du ir kokipaZeidim4 padare, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
7 .2.2. asmeni, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant paLeidimq;
7 .2.3. suZinojimo apre paLeidrmq, data ir aplinkybes;
7 .2.4. ar apie 5i paZeidim4 jis jau prane5e, jeigu prane5e, kam buvo praneSta ir ar buvo gautas

atsakymas;
7.2.5. savo vard4, pavardg, asmens kodas arba gimimo datE, jeigu asmens kodo neturi,

darbovietg, kitus kontaktinius duomenis;
7.2.6. jeigu imanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija,

atskleidZianti galimo paZeidimo poZymius.
8. Asmuo informacij4 apie paLeidimq turi teisg pateikti ir LodLiu - paskambings

kompetentingam subjektui telefonu, nurodytu Muziejaus tinklapio informacineje skiltyje apie
prane5ej q apsaug?. Informacij os telefonu teikimo tvarka:

8.1. pokalbio metu pateikiama visa Apra5o 7.2 papunkdiuose nurodyta informacija bei
nurodoma at yra dokumentai, duomenys ar kt. irodantys paLeidim4;

8.2. pokalbio metu asrnuo informuojamas, kad pokalbis bus ira5omas arba protokoluojamas;
8.3. jei daromas pokalbio protokolas, jis siundiamas susipaZinti prane5ejo nurodytu el. pa5tu

arba duodamas susipaZinti susitikimo metu. Prane5ejas patvirtina, kad su protokolo turiniu
susipaZino. Jei prane5ejas nepageidauja susipaZinti su pokalbio protokolu, tai palymima protokole.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS, REGISTRAVIMAS, SIUNTIMAS

9. Kompetentingas subjektas priima informacijq apie paLeidim4, pateikt4 Lodliu ar
elektroninio pa5to adresu p_rffiq-ejp*apseuga@p'nuzpiusalkalt ir nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4
darbo dien4 nuo informacijos gavimo, uZregistruoja Muziejaus dokumentq apskaitoje. Dokumentas
registruojamas nurodant dat4, kada dokumentas gautas ir bendrini pavadinim4 ,,Informacijos
pateikimas kompetentingam subjektui", Kiti duomenys nenurodomi. Prie praneSimo gauti papildomi
dokumentai registruojami tame padiame registre, nurodant dat1, kada gautas priedas bei bendrini
pavadinim4,,Priedas prie_data gauto prane5imo".

10. Jeigu dokumentai gauti kompetentingo subjekto atostogq, nedarbingumo ar del kitq
prieZasdiq jam nesant darbe dien4, dokumentai registruojami sekandiq darbo dien4 po kompetentingo
subjekto griZimo i darb4 dienos.

1 1. Informacija apie paleidimq, gauta Muziejaus ne elektroninio pa5to adresu
p_IAreggjuapsauga@muziejus , o bet kuriuo kitu elektroninio paSto adresu, Muziejaus
dokumentq apskaitoje neregistruojama ir laikantis konfidencialumo principo nedelsiant persiundiama
elektroninio pa5to adresu p{an9$9jlr.ap-s-.auga-@La.uzipjus..-alk_a.-h. Kitu elektroninio pa5to adresu gauta ir
(ar) persiqsta informacija apie paLerdimqturi b[ti nedelsiant i5trinta i5 Sio elektroninio pa5to.

12. Kompetentingas subjektas, elektroninio pa5to adresu
praneseju.apsauga@muziejusalka.lt-_gavgs informacijq apie paLeidim4, j4 pateikusiam asmeniui
pageidaujant, nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dienq nuo informacijos gavimo, informuoja
5i asmeni apie informacijos gavimo fakt4.

13. Gaunamus ir siundiamus ra5tus, susijusius su Prane5ejg apsaugos istatymo ir Sio Apra5o
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reikalavimq igyvendinimu, Mruziejaus dokumentq apskaitoje uZregistruoja kompetentingas subjektas.
14. Susira5inejimas (susijgs su Prane5ejq apsaugos istatymo ir Sio Apra5o reikalavimq

igyvendinimu) su asmeniu, teikiandiu informacij4 apie paleidimq, Lietuvos Respublikos prokuratflra
ir kitomis valstybes ar savivaldybes institucijomis vykdomas elektroniniu paStu

prane s ej u. ap sau g a@Jrtuzi ejlL_galk"a. h.

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS

15. Kompetentingas subjektas ivertina:
15.1. ar informacij4 apie paLeidim4 pateikgs asmuo ndra anoniminis ir atitinka ApraSo 4.1

papunktyj e nustatytus reikala','imus;
15.2. ar Muziejus yra jgaliotas tirti asmens praneSime pateikt4 informacij4;
15.3" ar asmuo, teikiantis informacij4 apie paZeidim4, pageidauja gauti prane5ejo status4.
16. Kompetentingas subjektas, siekdamas ivertinti informacij4 apie paLeidim4 pagal 15

punkto nuostatas, gali pateikti paklausimq $ra5ym4) bet kuriam Muziejaus darbuotojui, dirbandiam
pagal darbo sutarti, kuris privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per kompetentingo subjekto
nurodyt4 terminq, pateikti prane5imui nagrineti reikaling4 informacij 4.

17. Kompetentingas subjektas, ivertings vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu
asmens pateikt4 ir uZregistruot4 informacij4, priima vien4 i5 Siq motyvuotq sprendimq:

17.1. nustatgs, kad asmuo pateike praneSim4, kuriame pra5oma suteikti prane5ejo status4,
persiundia prane5im4 Lietuvos Respublikos prokurat[rai klausimui del prane5ejo statuso asmeniui
suteikimo sprgsti ir, jeigu lViuziejus yra igaliotas tirti asmens prane5ime pateikt4 informacijE, -
nagrineti p ate ikt4 info rm ac ij 4 apie p aLeidimq;

17.2. nustatgs, kad lVfuziejus neigaliotas tirti asmens prane5ime pateiktos informacijos, -
persiundia prane5im4 Lietuvos Respublikos prokuratflrai klausimui del praneSejo statuso asmeniui
suteikimo sprgsti ir sprendimo del informacijos apie paZeidim4 nagrinejimo priemimui;

17.3. nustatgs, kad asmuo nepageidauj a gautiprane5ejo statuso, o informacijos apie paileidimq
turinys susijgs su galimais teises aktq paZeidimais Muziejuje, - nagrineti pateikt4 informacij4 apie
paleidimq,jeigu Siuos paZeidimus teises aktq nustatytatvarka igaliotas tirti Muziejus, atba persiqsti
gaut4 informacij4 apie paleidimq institucijai, igaliotai tirti toki4 informacij4, jeigu Siuos paZeidimus
teises aktq nustatytatvarka igaliota tirli kita institucija;

17 .4 . nenagrineti gauto s informacij os apie paLeidimq, kai:
17.4.1. praneSimas grindZiamas akivaizdZiai tikroves neatitinkandia informacija, informacija

yra abstrakti, paremta informacij4 pateikusio asmens bendro pob[dZio teiginiais ar asmenine
nuomone, kurios neimanoma patikrinti;

17.4.2. asmuo, pateikgs informacij4 apie paleidim4, kreipiasi pakartotinai del tq padiq
aplinkybiq, kai prie5 tai pateikta informacija apie paLeidim4 buvo i5nagrineta ir del jos priimtas
sprendimas.

18. Asmeniui, pateikusiam informacij4 apie paLeidim4, atsakymas ir visa su prane5imo
nagrinejimu susijusi informacija teikiama PraneSejq apsaugos istatyme ir Vyriausybes nutarime
nurodyta tvarka ir terminais.

19. Kompetentingas subjektas, priemgs sprendim4 nagrineti pateikt4 informacij4 Muziejuje,
kreipiasi, pateikdamas nuasmenint4 informacijq, i Muziejaus direktoriq del tarnybinio nusiZengimo
tyrimo komisijos sudarymo.

20. Muziejuje baigus nagrineti informacij4 apie paLeidim4, kompetentingas subjektas ra5tu
informuoja:

20.1. asmeni, pateikusi informacrj4 apie pateidimq, apie nagrinejimo rezultatus ir veiksmus,
kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvark4.
Nustadius paZeidimo padarymo fakt4, kompetentingas subjektas informuoja asmeni, pateikusi
informacij4 apie paZeidim4, apie atsakomybg, taiky4 paleidim4padariusiems asmenims.

20.2. Lietuvos Resputrlikos prokurat[r4 (tuo atveju, jeigu priemus 17.1 papunktyje nurodlt4
sprendim4 gautas atsakymas i5 Lietuvos Respublikos prokuratfiros, kad asmuo pripaZintas prane5eju)
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apie nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, nustadius paZeidimo
padarymo fakt4, apie atsakoffIyb g, taikyt4 p aleidimq padariusi ems asmenims.

V SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO UZTIKRINIMAS

21. Kompetentingas subjektas uZtikrina asmens, teikiandio informacij4 apie paleidim4, ir jo
teikiamos informacijos konfidencialum4 nuo informacijos pateikimo dienos. Reikalavimas uZtikrinti
konfidencialum4 netaikomas, kai to raStu pra5o asmuo, teikiantis informacij4 apie paLeidim4 arba
jeigu asmuo pateikia Zinomai melaging4 informacij4.

22. Asmens, teikiandio informacijq apie paLeidimq, konfidencialumas vie5ojo
administravimo, tamybinio (drausminio) nusiZengimo tyrimo procedurq metu turi bfrti uZtikrinamas
tiek, kiek taiyra objektyviai imanoma atsiZvelgiant ipateiktus duomenis ir jq rySi su Siuo asmeniu.

23. Muziejaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas
turi prieig4 prie asmens, teikiandio informacrj4 apie paleidimq, pateiktq duomenq arba gali suZinoti
j4 pateikusio asmens duomenis, privalo pasira5l.ti konfidencialumo pasiZadejim4 (Apra5o 2 priedas)
ir isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq trediosioms Salims tiek darbo metu, tiek ir
po jo, taip pat yra supaZindinami su atsakomybe uZ, Prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises
aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4. Konfidencialumo pasiZadejimas yra
neterminuotas.

24. Konfidencialumes uZtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie paLeidim4
nagrinejimo rezultatq.

25. Asmens, teikiandio informacij4 apie paleidim4, duomenq ir (ar) kitos informacijos
pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms paZeidimus tiriandioms kompetentingoms institucijoms,
neatskleidZiant Siq duomenq Muziejuje, nelaikomas konfidencialumo paZeidimu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Dokumentai, susijg su Sio ApraSo nuostatq igyvendinimu saugomi vadovaujantis
Muziej aus dokumentacij os planu.

2T.Kompetentingas subjektas iki einamqjq metq vasario 15 d. apibendrina praeitq metq
informacijos apie paZeidimus, kuriems taikomi Prane5ejq apsaugos istatymo reikalavimai, gavimo ir

_-', nagrinejimo Muziejuje duomenis ir Muziejaus interneto svetaineje skelbia statistinius duomenis apie

ll atvejq, kai buvo pateikta informacija apie paLeidimus, skaidiq, jq nagrinejimo rezultatus, kit4
apibendrint4 informacrj4 apie paZeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenq pateikta informacija
pagal5iApra54.



Informacij os pagal Lietuvos Respublikos
prane5ej q apsaugo s istatym4 teikimo Zemai(:i4
muziejuje ,,Alka" tvarkos apra5o

I priedas

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

20 m.

(vieta)

d.

I

Asmens. orane5andio aoie naZeidima. duomenvs
Vardas. pavarde

Asmens kodas arba simimo data
Su Muziejumi siejantys ar siejg
darbo, idarbinimo ar sutartiniai,
ikisutartiniai santvkiai
Pareisos
Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)
Asmeninis el. pa5tas arba
gvvenamosios vietos adresas

Informacij a apie paZeidim4
1. Apie koki paZeidim4 prane5ate? Kokio pobfldZio tai paZeidimas?

2. Kas padare SipaZeidim4? Kokie galejo b[ti asmens motyvai darant paleidimq?

3. PaZeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenvs apie oaZeidima nadariusi asmeru ar asmerus

Vardas, pavarde

Darboviete
Pareigos
4. Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paLeidimq? Jei taip, nurodykite,
kas iie.

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

Duomenys apie paZeidimo liudinink4 ar liudininkus
Vardas. oavarde
Pareigos
Darboviete
Telefono Nr
El. oaStas

6. Kada oaZeidimas buvo oadarytas ir kada aoie ii suZinoiote arba ii oastebeiote?



7. Kokius paleidimqpagrindliandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tyrimq,
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar kitus duomenis apie paleidimq.

8. Ar apie SipaZeidim4 jau esate kam nors prane5gs? Jei prane5ete, kam buvo prane5ta ir ar
gavote atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg.

9. Papildomos pastabos ir komentarai.

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

tr mano teikiama informacija yra teisinga.

Data Para5as



Informacij os pagal Lietuvos Respublikos
prane5ejq apsaugos istatym4 teikimo Lemardiq
muziejuje ,,Alka" tvarkos apraSo

2 priedas

/.
Zemaiilirtr m uziej us "Alka'o

(asmens vqrdas ir pavarde, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

20 m.
TelSiai

1. AS suprantu, kad, vykdydamas (-a) savo pareig as Lemaidiq muziejus ,,Alka", turesiu prieig4 prie
informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo
nuostatomis taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4. Si informacija Lietuvos Respublikos

istatymq nustatytais atvejais gali bflti atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.
2. AS Linau, kad konfidenciani4 informacij4 sudaro asmens, Prane5ejq apsaugos istatymo nustatyta
tvarka pateikusio informacijE apie paLeidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai
identifi kuoti leidZianti informacij a.

3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal
PraneSejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, ne vienam asmeniui,
kuris nera igaliotas naudotis $ia informacija, tiek istaigos viduje, tiek uZ jos ribq. Taip pat pasiZadu
prane5ti savo Muziejaus vadovui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti gresmg
tokios informacij os saugumui ir konfidencialumui uZtikrinti.
4. A5 Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laik4Zemaidiq muziejuje ,,Alka",tarp pat
man perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. AS esu susipaZinEs su Prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose nustatytais prane5ejrl
apsaugos reikalavimais.
6. AS esu ispetas, kad, paZeidus 5i pasiZadejim4, man gali b[ti taikoma atsakomybe uZ Prane5ejq
apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq paZeidim4.

(paraias) (vardas ir pavarde)

d.

I
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