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KAUNO VALDORFO DARZELIO,,SALTINELIS,.
VIDINII/ INFORMACIJOS APIE PAZEIDIIVTUS TEIKIMO KANALV IDIEGIMO

IR JU FUNKCTONAVTMO Uz'rXnrNrMO
TVARKOS AP,RASAS

I. SI(YRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidiniq informacijos apie paZeidimus teil<imo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo
uZtikrinimo tvarkos apra5e (toliau - ApraSas) nustatomi Kauno Valdorfo darte$je,,Sa1tinelis" (toliau
* fstaiga) diegiamq vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq reikalavimai, jq funkcionavimas,
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq reikalavimai, jq funkcionavimas, informacijos apie paZeidimus
teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfi dencialumo uZtikrinimas istaigoj e.

2. Apra5e vartojamos s4vokos:
21 informacija apie paieidim4 - vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu arba

kompetentingai institucijai tiesiogiai arba viesai teikiama asmens informacija apie Sios tvarkos 2.4

dalyje nustatytus poZymius atitinkanti paZeidimq;

22 Kompetentingas subjektas (asmuo) - {staigoje paskirtas asmuo, asmeml grupe ar
specialus padalinys, kurie administruoja vidinius inlbrmacijos apie paZeidimus teikimo kanalus,
nagrineja jais gaut4 informacij4 apie paZeidimus, u:Ztikrina asmens, pateikusio informacij4 apie
paZeidimus, konfi dencialumq;

23 Konfidencialumas - fstaigos bei jos darbuotojq veiklos principas, kuriuo uZtikrinama,
kad informacija apie paZeidim4 pateikusio asmens duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai
identifikuoti leidZianti informacija tvarkoma tik darbo funkcijq atlikirno tikslais ir kad Si

informacija neatskleidZiama tretiesiems asmenims, i5rskynrs Lietuvos pranesejq apsaugos istatyme
numatytus atvejus;

Z4Pail,eidimas - [staigoje galbtit rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veikia,
administracinis nusiZengimas, tamybinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, taip pat
Siurk5tus privalomq profesines etikos normq paZeidimas ar kitas gresmg viesajam interesui keliantis
arba ji paLeidZiantis teises paZeidimas, apie kuriuos pranesejas suZino i5 savo turimq ar turetq
tamybos, darbo santykiq arba sutartiniq santykiq su Sia [staiga;

25 Prane5djas - asmuo, kuris pateikia informacij4 apie paZeidim4 {staigoje, su kuria ji sieja
ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai ir kuri kompetentinga institucija pripaZista
praneSeju;

26 Prane5imas - Siame ApraSe nustatytos formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis i
kompetenting4 subjekt4, kuriame pateikiama konkrel.i informacija apie paZeidim4, atitinkanti Sio

ApraSo 2.4 pu*te nustatytus poZyrnius;

27 Vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas - {staigoje nustatyta tvarka
sukurta ir taikoma informacijos apie paZeidimus Sioje [staigoje teikimo, tyrimo ir asmens
informavimo proced[ra.



II. SKYRIUS
BENDRIEJI VIDINIU INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMO KANALU

REIKALAVIMAI

3. Vidiniai informacijos apie paZeidimus teikirno kanalai (toliau - vidiniai kanalai) diegiami
visose savivaldybes istaigose.

4. [staigose, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojq, privalo bUti diegiami vidiniai kanalai.

III. SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIM.T TEIKIMAS

5. [staigoje galimybe apie paZeidim4 praneSti vidiniu kanalu turi b[ti uZtikrinta bet kuriam
asmeniui, kuri su {staiga sieja ar siejo tamybos ar darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.

6. Pagrindas teikti informacij4 apie paZeidimq - j4 teikiandio asmens turima informacija
apie paZeidim4 [staigoje.

7. Asmuo, teikiantis informacijq apie paZeid.im4 vidiniu kanalu, neprivalo buti visi5kai

isitikinEs apie prane5imq faktq tikrum4, jam nekyla pareiga vertinti, ar paZeidimas, apie kuri
praneSa, atitinka nusikalstamq veikq ar kitq teises paZeiclimq, kaip jie apibreZti teises aktuose
poZymius.

IV. SI(YRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

8. {staigos vadovas paskiria kompetentingq asmeni, kuris [staigoje administruoja vidini
kanalq, kurio reputacija nekelia abejoniq del galimybiq tinkamai igyvendinti Apra5o nuostatas.
Apra5o reikalavimus igyvendinandiam kompetentingarn asmeniui negali buti daromas poveikis ar
kitaip trukdoma atlikti jam Siame Apra5e priskirtas funkcijas.

9.Kompetentingas asmuo, igyvendindamas Apra5o reikalavimus, atlieka Sias funkcijas:
9.1 analizuoja ir tvirtina vidiniu kanalu gaut4 informacij4 apiepaLeidimus;
92uZtilcrina vidiniu kanalu informacij4 apie paZeidimq pateikusio asmens konfidencialum4;
93 renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq prane5imq skaidiq ir jq

nagrinejimo rezultatus;

94 atlieka kitas Apra5e nustatytas funkcijas.
10. Kompetentingas asmuo, vykdydamas jam paskirtas funkcijas, turi teisg:
10.1 gauti reikiam4 informacijq ir duomenis i5 jam nepavaldZiq fstaigos darbuotojq,

padaliniq;

102 tirdamas vidiniu kanalu gaut4 informacij4 apie paZeidim4 priimti su tyrimo atlikimu
susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems fstaigos darbuotojams.

ll.Informacija apie paskirt4 kompetenting4 asmeni, jo kontaktus, taip pat apie informacijos
apie paZeidimus teikimo ir nagrinejimo fstaigoje procedlr4 teikiama fstaigos vidiniais iri5oriniais
komunikavimo kanalais.

V. SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMO BUDAI IR NAGRINEJIMAS

l2.lstaigoje idiegiamas vidinis prane5imq kanalas, kuriame informacij4 apie paZeidimus
galima teikti kompetentingam asmeniui asmeni5kai arba el. pa5tu: pranesk@saltinelisvd.lt



13.Informacij4 apie paZeidim4 teikiantis asmuc) turi teisg teikti informacij4 vidiniu kanalu -
uZpildyti nustatytos formos pranesim4 apie paZeidim4 (1 priedas) arba apie paieidimq pranesti laisvos
formos pranesimu, kuriame turi buti pateikta Apra5o 14 punkte nurodya informacija. Pranesimo
formoje praSomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmeni sprendZiant klausim4 del
prane5ejo statuso jam suteikimo ir yra saugomi ne trumpiau kaip trejus metus nuo jq gavimo dienos.

14.Informacij4 apie paZeidimq teikiantis asmuo nurodo:
l4.l kas, kada, kokiu bldu ir koki paZeidim4 padare, daro ar rengiasi daryti ir pan.;
142 suZinojimo apie paZeidim4 data ir aplinkybes;
143 savo vardq, pavardg, asmens kod4, kitus kontaktinius duomenis;
l4A jei imanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informacijq,

atskleidZiandi4 galimo paZeidimo poZymius.

15. {staigoje nustatomos vidines administracines procedDros, uZtikrinandios vidiniu kanalu
gautos informacijos turinio ir kitq duomenq, leidZiandiq identifikuoti informacij4 apie paLeidimq
pateikusi asmeni, konfidencialumq. Kompetentingas asmuo pasira5o Konfidencialumo pasiZadejimq
(2 priedas).

16. Kompetentingas asmuo uZtikrina, kad gauta informacija apie paZeidim4 ir su tuo susijg
duomenys butq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys informacij4 apie
paZeidim4 nagrinejantys asmenys.

17. Konfidencialumas uZtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie paZeidim4 tyrimo
rezultatq.

18. Konfidencialumo uZtikrinti neb[tina, kai to ra5tu pra5o informacij4 apie paZeidim4 pateikgs
asmuo arba jei jo informacija yra Zinomai melaginga.

19. Asmens pateikusio informacij4 apie paZeidimq, duomenq ir kitos informacijos pateikimas
ikiteisminio tyrimo ar kitoms paZeidimus tirjandioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidLiant
Siq duomenq [staigoje, nelaikomas konfidencialumo paZeidimu. Kompetentingas asmuo, vidiniu
kanalu gavgs informacij4 apie paZeidim4, ja pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raStu

informuoja 5i asmeni apie tokios informacijos gavimo fakt4.

20. Jeigu gauta informacija leidZia pagristai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta
nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas paZeidimas, kompetentingas asmuo
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per dvi darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, persiundia gaut4

informacijq apie galimus paZeidimus tol<i4 informacij4 igaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio
informacij4 apie paZeidim4, sutikimo ir apie tai informuoja 5i asmeni.

21. Kompetentingas asmuo per penkias darbo dienas po informacijos apie paZeidim4 gavimo
ra5tu informuoja informacij4 pateikusi rasmeni apie priimt4 sprendim4 del informacijos nagrinejimo.
Sprendimas nenagrineti i nformacrj a turi bfr ti motyvuotas.

22. Asmuo, pateikgs informacijq apie paZeidim4, del jam galimo ar daromo neigiamo poveikio
susijusios su informacijos apie paZeidim4 pateikimo faktq, gali konsultuotis su kompetentingu asmeniu
del savo teisiq ginimo budq ar priemoniq, taip pat vadovaudamasis Pranesejq apsaugos istatyno 11

straipsnio 2 dalimi, gali prane5imu kreiptis i kompetenting4 irrstitucij4 del jo pripaZinimo prane5eju.

23. Kompetentingas asmuo, baiggs nagrineti informacij4 apie paZeidim4, nedelsdamas ra5tu

informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paleidimq, apie priimtq sprendim4, nagrinejimo
rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo
tvark4. Nustadius paZeidimo padarymo fakt4, kompetentingas asmuo informuoja informacrj4 apie
paZeidimq pateikusi asmen! apie taikyt4 atsakomybg asmeniui, padariusiam nusiZengim4.

24.Jei informacij4 apie paZeidim4 pateikEs asmuo rlegavo 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 institucij4 - Lietuvos
Respublikos prokurat[r4 ir pateikti nustatytos formos prane5im4 apie paZeidimq. (1 priedas).
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VI. SKYRIUSBAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

25. visi [staigos darbuotojai su Siuo Apra5u yra supaZindinami pasira5ytinai.
26. Asmenys, paZeidg Apra5o reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.


