
-a

PATVIRTINTA
Ziezm ariq m okykl os-d arhelio
,,Vaikystes dvaras"
direktoriaus 2016m. balandZio I d.
[sakymu Nr. IS - 44A
(aktuali redakcija: 2022 m. geguZes 16 d.
direktoriaus isakymas Nr. IS - 48

LrnLtvnnIuMoKyKLoJE-DARZuy.rB"vaIKysrESDvARAS*
IRENGTV VAIZDO STEBEJIMO KAMERV NAUDOJIMO, VAIZDO DUOMENU

TVARKYMO BEI SIGNALIZACIJOS NAUDOJIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS IUOSTATOS
r &. -l' ZieZmar\4 mokykloje-dafielyje ,,Vaikystes dvaras" irengtq vaizdo stebejimo kamery

naudojimo ir vaizdo duomenq tvarkymo bei signalizacijos naudojimo tvarkos aprasas (toliau - Apra5as)
nustato Liehmafi''4mokyklos-darLelio,,Vaikystes dvaras" (toliau - Mokykla) signalizacijos naudojimo,
vidaus patalpq, lauko teritorijos stebejimo, vaizdo iraSymo, perZi[rejimo, saugojimo, perkelimo ir
naudojimo tvark4, uztikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatymo, ir kitq
teises aktq laikymqsi bei igyvendinim4.

2. Sis tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso antrosios knygos 2 skyriumi, Duomenq
teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes
20ll m. rugsejo 14 d. nutarimu Nr.1074, kitais teises aktais reglamentuojaneiais santykius, kurie
atsiranda tvarkant asmens duomenis.

3. Sio tvarkos apra5o privalo laikytis visi Mokyklos bendruomenes nariai ir svediai.
4' Signalizacija bei vaizdo stebejimas - prevencine saugumo priemone kurios deka siekiama

uztikrinti viesqiQ tvarkq, sveikq, uZkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos, patydiq, nederamo
elgesio, vagysdiq aprai5koms ir Zalingiems lprodiams, Mokyklos ir jos bendruomenes nariq naudojamo
turto saugumo tikslais, ieinandiq ir i5einandiq asmenll kontroles tikslais, kitoms asmenq teisems ir
laisvems (ugdytiniq ir darbuotojq saugumui jiems esant ugdymo istaigoje ar jos teritorijoje,
nukentejusiems asmenims nustat5rta tvarka gauti vaizdo ira5us, susijusius su lvykiais, kurie negin6ytinai
paddtq irodyti jq nekaltum4, i teisingus gindytinq situacijq i5ai5kinimus ar bylq nagrinejimus, i weik4
gyvenimq sveikoje aplinkoje, ikuno neliediamumq, !medicining pagalbq istikus nelaimei ir pan.).

5. Siame apra5e vartojamos sqvokos:
Duomeng valdytojas - Ziezmariq mokykla-darZelis ,,Vaikystes dvaras'., esantis adresu: Vytauto g.
44A,ZieLmafiai.
Duomenq valdytoj ui priklausantys slqyriai/padaliniai :

ZieLmarit4 skyrius,,varpeliso', esantis adresu: Narimanto 37, LieLmariai
Pakertq skyrius,,Aitvaras", esantis adresu: Ateities g. g, pakertq k., Kaisiadoriq r. sav.
Duomeng subjektas - juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
vaizdo irasas - Mokykloje irengtomis kameromis uzfiksuotas vaizdas.
Vaizdo stebdjimas - vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines
vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar Sie duomenys yra iSsaugomi laikmenoje.
vaizdo duomenq ira5ymo lrenginiai - Mokyklos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai irenginiai,skirti vaizdo duomenims irasyti, saugoti, perziiireti ir kopijuoti.
Vaizdo stebojimo sistema - vaizdo duomenq ira5ymo lrenginiai ir vaizdo stebejimo kameros.
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Mokyklos darbuotojai - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Signalizacija - judesio, stiklo dDZio, optiniq ir t.t. jutikliq bei mikroprocesoriniq apsaugos pulq visuma,
skirta pastatq ar teritorijq apsaugai.

Centralizuoto stebOjimo sistema (toliau - CSS) - grupe prietaisq, priimandiq ir registruojandiq
techninemis priemonemis stebimq ar saugomq objektq apsaugos pultq prane5imus laidinemis, radijo ar
mobiliojo rySio bangomis ir formuojandiq Sviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba
periferiniuose irenginiuose.
Objekto apsaugos pultas - prietaisas, suprogramuotas objekte irengtos apsaugines signalizacijos
priemonems kontroliuoti ir valdyti ir informacijai apie jq btiklg perduoti kitoms CSS.

[sibrovimo signalas - apsaugines isibrovimo signalizacijos laidinemis linijomis, radijo arba mobiliojo

ryBio bangomis i CSS perduotas specialus signalas, kuriuo pranesama, kad suveike signalizacijos
jutiklis.
Reagavimas - saugq atliekandios imones darbuotojq, vykdandiq patruliavim4, i5vykimas i ivykio viet4.

6. Kitos Siame apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituose LR teises aktuose.

n Llni,wRIV MoKyKLo s-DAnZruo,,vAIKy srES DvARAS" rASTATU
STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS IR REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

7. Mokyklos vidaus ir lauko teritorija yra fiksuojamavaizdo stebejimo kameromis. Vaizdo

ira5ai saugomi, perZitirimi bei kopijuojami istatymq nustatyta tvarka, naudojant specialiai Siam tikslui
skirtus DVR irenginius.

8. Mokyklos vidaus bei lauko teritorijos stebejimas vaizdo kameromis yra nenutriikstamas.
9.Yaizdo stebejimo kameros irengtos taip, kad atsiZvelgiant i nustatyt4 vaizdo stebejimo

tikslq vaizdo stebejimas vykdomas ne didesneje teritorijos ar patalpq dalyje, negu tai yra butina ir
renkama ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra biitina.

10. Vaizdo stebejimo kameros irengtos ir pritaikytos taip, kad nebiitq nukreiptos ! erdves,
kuriq stebejimas nenumat5rtas ir toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum?;

I l. Mokyklos ir jos skyriq lauko teritorijos erdves fiksuoja:
11.1. ,,Vaikystes dvaras": 5 lauko vaizdo stebejimo kameros. Vidaus patalpq-koridoriq

erdves fiksuoja 2 vaizdo stebejimo kameros (l priedas);

11.2. LieLmariq skyrius ,,Varpelis": 7 lauko vaizdo stebejimo kameros. Vidaus patalpq-
koridoriq erdves fiksuoja 1 vaizdo stebejimo kamera (2 priedas);

11.3. Papertq skyrius ,,Aitvaras": 6 lauko vaizdo stebejimo kameros. Vidaus patalpq-
koridoriq erdves fiksuoja 1 vaizdo stebejimo kamera (3 priedas).

12. Visus ira5omus vaizdo duomenis turi teisg tvarkyti tik Mokyklos direktoriaus paskirtas
darbuotojas, atsakingas uL vaizdo stebejimo sistemos techning prieZiiir4 ir vaizdo duomenq tvarkym4
(toliau - atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieZiiir4 darbuotojas), i5skyrus atvejus, kai sistemoje
yra techniniai gedimai arba atliekami profilaktiniai darbai.

13. SusipaZinti su vaizdo duomenimis turi teisg visi Mokyklos darbuotojai, kurie
igyvendindami Siq teisg, isipareigoja laikytis asmens duomenq apsaugg reglamentuojandiuose teises
aktuose nustatytq reikalavimq.

14. Atsakingas uZ vaizdo stebejimo sistemos prieZiDr4 darbuotojas privalo:
14.1. laikytis pagrindiniq vaizdo duomenq tvarkymo principq bei konfidencialumo ir

saugumo reikalavimq, itvirtintq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatyme,



Siose nuostatuose ir kituose teises aktuose;

l4.2.lLtil<rinti, kad i stebimq erdvg nepatektq gyvenamosios patalpos, iejimai ijas, joms
priklausandios privadios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagristai tikisi absoliudios privatumo

apsaugos;

14.3. uiltik'rinti, kad vaizdo stebejimo sistema b0tq techni5kai tvarkinga, techniniai Sios

sistemos sutrikimai biitq Salinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

14.4. imtis priemoniq, kad btitq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam vaizdo
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugoti vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose esandius duomenis;

14.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s?lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su

vaizdo duomenimis tam teises neturintiems asmenims;

14.6. nedelsdamas prane5ti Mokyklos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui Dkio ir
bendriesiems reikalams apie bet kokiq itartinq situacij4, kuri gali kelti gresmg Mokyklos tvarkomq
vaizdo duomenq saugumui;

14.7, darbuotojai isipareigoja i patalp4, kurioje yra vaizdo ira5ymo irenginiai, neileisti
pa5aliniq asmenq, uZtikrinti, kad vaizdo ira5as biitq neprieinamas kitiems asmenims bei neplatinamas,

pastebejg vaizdo stebejimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant informuoti atsaking4 asmeni arba

direktoriaus pavaduotoj q iikio ir bendriesiems reikalams.

15. Atsakingas uL vaizdo stebejimo kamery prieZiiir4 darbuotojas pasiraSytinai

supaZindindinamas su asmens duomenq teising apsaugg reglamentuojandiais teises aktais ir isipareigoja
jq laikytis.

III. VAIZDO DUOMENU IRASYMAS IR SAUGOJIMAS

16. Vaizdo ira5ymo irenginyje (DVR) kameromis uZfiksuotas vaizdas skaitmeniniu budu

iraSomas ividinikietqiidiskq (HDD) kurio talpa I terabaitas.

17. Yaizdo duomenys vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose saugomi ne ilgiau kaip 14

kalendoriniq dienq.

18. Del ribotos kietojo disko talpos, vaizdo ira5ymo irenginys po 14 kalendoriniq dienq
automati5kai i5trina seniausius vaizdo ira5us, o i atsilaisvinusi4 viet4 iraSo naujausi4 vaizdo sraut4.

19. Atsiradus poreikiui vaizdo iraSymo irenginio nustatymai gali bfti keidiami.
20.Yaizdo ira5ymo irenginys leidLiaatlikti vaizdo ira5q paie5kqpagal dat4 ir laikq.

III. DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMAS

21, Duomenq subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateikus asmens tapatybg patvirtinanti
dokumentq, arba teises aktq nustatyta tvarka vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas (koprja)
gali biiti i5duodamas:

21.1. jeigu jis yra i5saugotas;

21,2, jeigu jame nera uZfiksuoti tretieji asmenys arba yra trediqjq asmenq ra5ytinis
sutikimas tokivaizdo ira54 (kopij4) i5duoti.

22. Teisesaugos institucijq pra5ymu vaizdo stebejimo kameromis uZfiksuotas vaizdas
(kopija) gali biiti i5duodamas be vaizde uZfiksuotq asmenq sutikimo.

23. Duomenq subjekto, norindio gauti vaizdo ira54 (kopijq), kuriame uZfiksuotas ne tik jis
bet ir tretieji asmenys pra5yme turi btiti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei
gavimo teisinis pagrindas ir praSomq pateikti asmens duomenq apimtis.
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24. Mokykla, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del vaizdo duomenq, susijusiq su juo,

n tvarkymo, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto pra5ymo gavimo dienos

atsako, ar su juo susijg vaizdo duomenys yra tvarkomi, saugomi, ir jei saugomi, - apie Siq duomenq

teikimo atlyginimo dydi ir tvarkq.
25. Yaizdo ira5o kopijos parengimo i5laidas, kurios atitinka laikmenos kain4 apmoka* 

duomenq subjektas norintis gauti vaizdo ira54 (koprje) i Mokyklos nurotyt4 atsiskaitomqj4 sqskaitq

banke.

IV. DUOMENU SUBJEKTO INFORMAYIMAS yYKDANT VAIZDO STEBEJIM.T

26. Apie vykdomq vaizdo stebejim4 teritorijoje ir patalpose ai5kiai ir tinkamai

informuojama ispejamaisiais Zenklais su visa LR asmens duomenq teisines apsaugos istatyme
reglamentuota privaloma informacij a.

2T.Yykdantvaizdo stebejim4 darbo vietoje, kuriose dirba darbuotojai, Sie darbuotojai apie

vaizdo duomenq tvarkymq informuojami pasira5ytinai.

'n
IV. SIGNALIZACIJOS NAUDOJIMAS IR REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

28. Mokyklos darbuotojai, esantys atsakingi ui, objekto signalizacijos sistemos

naudojim4 (signalizacijos sistemos [jungimq, i5jungimq) irlarba yra paskirti patiketiniais (toliau

signalizacijos sistemos naudotojai) pasira5ytinai supaZindinami su Siuo tvarkos apra5u.

29. Signalizacijos naudotojq s4ra54 tvirtina Mokyklos direktorius isakymu. Su Siuo

isakymu si gnalizacij os sistemos naudotoj ai supaZindinam i pasira5ytinai.

30. Jei signalizacijos sistemos naudotojas atleidZiamas i5 pareigq irlarba kitaip
i5ai5kinama, kad jis nebesinaudos signalizacijos kodu, apie tai nedelsiant ra5tu prane5ama saugos

tamybai, nurodant kam ir nuo kada turi bflti panaikintas signalizacijos kodas.

31. Atsiradus naujiems signalizacijos sistemos naudotojams, apie tai ra5tu prane5ama

saugos tarnybai. Saugos tarnybos atsakingas asmuo naujqji signalizacijos sistemos naudotojo kodq iveda

i centralg.

32. Signalizacijos sistemos naudotojai privalo:

32.1.uLtikrinti, kad iki objekto signalizacijos sistemos ijungimo:
32.1.1. objekte neliktq Zmoniq, gyviinq, kurie gali sukelti klaidingus signalizacijos

suveikimus;

32.1,.2. uZtikrinti, kad biitq uZdarytos visos vidines pastatp durys, langai bei uZrakintos

i5orines durys;

32.1.3. uZtikrinti, kad nebutq uZdengti judesio jutikliai;
32.1.4. isitikinti, jog nera [jungtq nebiitinq elektros, vandens, dujq ir kitq prietaisq, kurie

gali sukelti gaisrq, av arijq ir / arba klaidingus si gnalizacij os suveikimus.

32.2. Laikfiis signalizacij os sistemos eksp loatavimo instrukcij q.

323.Prane5ti saugos tarnybai apie su objekto apsauga susijusius ivykius.
3 2.4. Neatskleisti paSal iniams asmenim s vartotoj o signal izacij os kodo.

32.5. Pastebejus objekte isilauZimo poZymius, nedelsiant inormuoti saugos tarnyb4 bei

i5saugoti ivykio viet4 rastoje bfikleje.

32.6. Neatlikti kitq veiksmq, kurie galetq trukdyti signalizacijos sistemos tinkamam
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veikimui.

33. Nedarbo dienomis, nedarbo laiku signalizacijos sistemos naudotojai, jei naudojasi

Mokyklos patalpomis, privalo:

33.1. laikyti uZrakintas iejimo ipastat? duris, kol nera ijungta signalizacija.

34. Signalizacijos sistemos naudotojai turi teisg at5aukti saugos tarnybos greitojo

reagavimo grupes ekipaZo vykimq i objektq, jei ivyko vartotojo klaida.

35. Patiketiniai (atsakingi uZ objekt4 asmenys) privalo saugos tarnybai telefonu

atsiliepti/atsakyti vis4 parq.

36. Signalizacijos sistemos technini aptarnavim4 atlieka UAB ,,Sigelas" (direktorius

Vygintas Rudzkis, tel: 865532151,Lygio g. 91-38, LT-08234 Vilnius).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Mokyklos darbuotojai, paZeidg Sio apraSo reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta

tvarka.

38. Tvarkos apra5as skelbiamas Ziehmariqmokyklos-dafielio interneto svetaineje

www.vaikystesdvaras.lt

39.Ui,Sio apra5o laikymosi prieLinr4 ir jame reglamentuotq nuostatq vykdymo kontrolg

atsakingas direktorius bei direktoriaus pavaduotojas Dkio ir bendriesiems reikalams.

40. Pasikeitus teises aktq nuostatoms, jomis vadovaujamasi i5 karto, nelaukiant apra5o

pakeitimo.

A
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Ziehmafi 4mokykloje-dartely je,,Vaikystesdvaraso,
irengtq vaizdo stebejimo kamery naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo tvarkos apra5o I priedas

LlnLv ltrtlq MoKyKL o s -DAnZB lro,, vAIKy s rr s u v A.n q. s "
LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPU STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebejimas lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas adresu: Vytauto g.44A,Zieamariai.

A

Eit.
Nr.

Pavadinimas Kiekis Stebdjimo erdv6

Teritorij4 stebi 4 vaizdo steb6jimo kameros

I l Kamera 1
Fiksuoja Mokyklos poZemines perejos erdvg.

2 2Kameru 1

Fiksuoja pagrindinio iejimo iMokyklq erdvg bei ivaZiavimo
vartus.

J 3 Kamera I
Fiksuoja lauko pavesines ir pietines puses lauko Laidim4
aik5tyn4. automobiliq stovej imo aik5teles erdvg.

4 4 Kamera I
Fiksuoja automobiliq stovejimo aikSteles erdvg bei dali lauko Zaidimq
aik5tyno teritorii os erdves.

5 5 Kamera I Fiksuoja vakarinio iejimo iMokykl4 erdvg

Vidaus patalpas stebi 1 vaizdo stebdjimo kamera

6 6 Kamera 1 !!!suoja I auk5to ie.iimo i Mokykla vidines duris ir I auk5to koridoriu.
7 7 Kamera 1 Fiksuo.ia cokolinio auk5to koridoriLl
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Ziehmariq m o kyk I oj e- dartely j e,,V ai ky stes d varas"
irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo tvarkos apra5o 2 priedas

f,rnl,l.'tr.ltn IU SKYRIAU s,, VARELI s 
(

LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPU STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebejimas lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas adresu: Narimanto g.37, ZieLmariai.

Eil.
Nr.

Pavadinimas Kiekis Steb6jimo erdvd

Teritorij4 stebi 4 vaizdo stebGjimo kameros

I I Kamera I
Fiksuoja rytini (pagrindini) pastato iejima ir prieking teritorijos dali.

2 2Kamera 1 Fiksuoja ryting Zaidimq aik5telg ir 2 lauko pavesines.

3 Kamera 1

Fiksuoja pietryting lauko pavesing ir pietrytines puses lauko
Zaidimq aikStynq.

4 4 Kamera 1 Fiksuoja pieting Zaidiml] aik5telE bei pavesing.

5 5 Kamera I Fiksuoia pietvakarine lauko teritoriios dali ir reneiniu aik5tele.
6 6 Kamera 1 Fiksuo.ia ivaZiavimo i teritoriia vartus ir Siuk5liu konteinerius
7 7 Kamera I Fiksuoja vakarini pastato iejim4 ir prieking teritorijos dali

Vidaus patalpas stebi vaizdo steb6jimo kamera

8 8 Kamera 1

A

Fiksuoia rytinio (oasrindinio) ieiimo vidine dali - orieansi



Liehmariqmokykloj e-darZelyje,,Vaikystes dvarasoo

irengtq vaizdo stebejimo kamerq naudojimo ir vaizdo
duomenq tvarkymo tvarkos apra5o 3 priedas

PAKERTU SKYRIAUS,,AITVARAS(
LAUKO TERITORIJOS IR VIDAUS PATALPV STEBEJIMAS VAIZDO KAMEROMIS

Vaizdo stebejimas lauko teritorijoje ir vidaus patalpose vykdomas adresu: Ateities g. 8, pakertq k.,
Kai5iadoriq r. sav.

Eit.
Nr.

Pavadinimas Kiekis Steb0jimo erdvO

Teritorij4 stebi 4 vaizdo steb6jimo kameros

1 l Kamera 1
Fiksuoja pagrindini pastato iejim4 ir prieking teiitori.los Aatl

2 2Kamera I Fiksuoja ryting teritorijos dali ir Siuk5liq konteineri.

J 3 Kamera I Fiksuoja pietryting lauko Zaidimq aik5ryn4.

4 4 Kamera 1 Fiksuoja pieting Zaidimq aik5telE.
5 5 Kamera 1 F iksuo.ia atsarginio i5e.iimo ir lauko aik5tyno erdvg.
6 6 Kamera 1 F ksuoja vakaring teritorijos dal!

Vidaus patalpas stebi 1 vaizdo stebOjimo kamera

7 7 Kamera 1

 

Fiksuoia pagrindinio ieiimo vidine dali - prieanei,


