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PATVIRTINTA 

Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorės  

2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-508 

 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno ,,Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių tikslas – 

reglamentuoti mokinių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, pagrindines mokinių 

asmens duomenų tvarkymo, mokinių, kurių amžius daugiau kaip 16 metų, ir mokinių, kurių amžius iki 

16 metų, tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų), teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei 

organizacines priemones Kauno ,,Aušros" gimnazijoje (toliau – Gimnazija).  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis pavyzdinėmis Asmens duomenų tvarkymo mokyklose 

taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr.1T–45, Mokinių registro duomenų saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 

2016/679) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktai bei kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais 

asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

3. Gimnazijos darbuotojai, įgalioti tvarkyti mokinių asmens duomenis, privalo laikytis šių 

Taisyklių ir būti pasirašytinai su jomis supažindinti. Gimnazijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir 

tvarkydami mokinių asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, 

nurodytų šiose Taisyklėse. 

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 

4.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta 

arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima 

nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal 

identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir 
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interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 

psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

4.2. Duomenų valdytojas – Kauno „Aušros“ gimnazija, juridinio asmens kodas: 190133777, 

adresas: Laisvės al. 95, Kaunas, LT-44292, elektroninio pašto adresas: ausra@ausra.kaunas.lm.lt 

(toliau - Duomenų valdytojas); 

4.3. Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri 

Duomenų valdytojo vardu diegia ir prižiūri Vaizdo stebėjimo sistemą, atlieka kitas funkcijas, 

numatytas šiose Taisyklėse (jei tvarkytojas yra pasitelktas); 

4.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse 

nurodytais tikslais;  

4.5. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

4.6. Darbuotojai – Kauno „Aušros“ gimnazijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; 

4.7. Sutikimas – savanoriškas Duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens 

duomenis jam žinomu tikslu. 

4.8. Vidaus administravimas - veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas 

funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių 

ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas ir pan.) 

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Reglamente vartojamas sąvokas.  

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR APIMTIS 

 

6. Mokinių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais. 

6.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi 

tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis; 

6.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

6.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat 

atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas 

jų tvarkymą; 

6.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 

6.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, 

nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys; 

mailto:ausra@ausra.kaunas.lm.lt
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6.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima 

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;  

6.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar 

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo 

duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); 

6.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą 

reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo 

reikalavimus. 

7. Mokinių asmens duomenys Kauno „Aušros“ gimnazijos tvarkomi šiais tikslais: 

7.1. Mokymo sutarčių apskaitos tikslu (Taisyklių 1 Priedas); 

7.2. Mokinių asmens bylų tvarkymo tikslu (Taisyklių 2 Priedas); 

7.3. Elektroninio dienyno pildymo tikslu (Taisyklių 3 Priedas); 

7.4. Įvairių pažymų (pvz., apie mokinio dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose, 

būrelio lankymą ir pan.) išdavimo tikslu (Taisyklių 4 Priedas); 

7.5. Mokinio pažymėjimų išdavimo tikslu (Taisyklių 5 Priedas); 

7.6. Elektroninio moksleivio pažymėjimo kortelės (EMP) išdavimo tikslu (Taisyklių 6 

Priedas); 

7.7. Mokinio krepšelio paskaičiavimo tikslu (Taisyklių 7 Priedas); 

7.8. Mokinių registro pildymo tikslu (Taisyklių 8 Priedas);  

7.9. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu (Taisyklių 9 Priedas); 

7.10. Neformaliojo švietimo organizavimo tikslu (Taisyklių 10 Priedas); 

7.11. Nemokamo maitinimo organizavimo tikslu (Taisyklių 11 Priedas); 

7.12. Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tikslu (Taisyklių 12 Priedas); 

7.13. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslu (Taisyklių 13 Priedas); 

7.14. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tikslu 

(Taisyklių 14 Priedas); 

7.15. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tikslu (Taisyklių 15 Priedas); 

7.16. Vidaus administravimo tikslu (Taisyklių 16 Priedas); 

7.17. Kauno „Aušros“ gimnazijos asmens duomenų sąrašas išvykų, instruktavimo tikslu 

(Taisyklių 17 priedas); 



4 
 

7.18. Veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei tikslu (Taisyklių 18 priedas); 

7.19. Saugumo ir patyčių prevencijos tikslu (Taisyklių 19 priedas); 

7.20. Pavežėjimo tikslu (Taisyklių 20 priedas). 

8. Mokinių asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų 

tvarkymo tikslai.  

9. Jeigu asmens duomenys renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu, mokiniai, kurių amžius 

daugiau kaip 16 metų, ir mokinių, kurių amžius mažiau kaip 16 metų, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai pagal Kauno „Aušros“ gimnazijos nustatytą 

formą, patvirtindami, jog sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.  

10. Visi mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) duoti sutikimai saugomi mokinio asmens 

byloje. 

11. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo 

asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto 

duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai 

informuojamas prieš jam duodant sutikimą. 

 

III. SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJO PAREIGOS 

 

12. Gimnazijoje tvarkomų mokinių asmens duomenų valdytoja yra Kauno ,,Aušros“ 

gimnazija, juridinio asmens kodas 190133777, adresas: Laisvės al. 95, Kaunas, LT-44292, elektroninio 

pašto adresas: ausra@ausra.kaunas.lm.lt, kuri:  

12.1. užtikrina duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir vykdo Bendruosiuose reikalavimuose 

organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytas asmens duomenų valdytojo pareigas;  

12.2. paskiria asmenį (-is), atsakingus už mokinių asmens duomenų tvarkymą Gimnazijoje;  

12.3. rengia Mokinių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, ne 

rečiau kaip kartą per dvejus metus peržiūri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;  

12.4. ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka mokinių asmens duomenų tvarkymo rizikos 

vertinimą, parengia ataskaitą ir prireikus imasi priemonių rizikai pašalinti arba sumažinti;  

12.5. organizuoja darbuotojų, atsakingų mokinių už asmens duomenų tvarkymą, mokymą ir 

kvalifikacijos tobulinimą asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. 

mailto:ausra@ausra.kaunas.lm.lt
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IV. SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI JŲ ASMENS DUOMENIS 

 

13. Asmens duomenų subjektai, t. y. mokiniai, kurių amžius daugiau kaip 16 metų (toliau 

mokinys), mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikų, besimokančių Gimnazijoje, amžius iki 16 

metų, sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai, įskaitant elektroninėmis 

priemonėmis, pagal nustatytą formą, ir pasirašydami mokymo(-si) sutartį,  patvirtindami, jog sutinka, 

kad jų asmens duomenys Gimnazijoje būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. 

14. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo asmens 

duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų 

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš 

jam duodant sutikimą. 

 

V. SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

 

15. Direktoriaus įsakymu paskirtas Gimnazijos darbuotojas užtikrina, kad duomenų subjekto 

teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama 

aiškiai, suprantamai bei priimtina forma.  

16. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo būdai: 

16.1. žinoti (būti informuotam) apie savo (mokinys) ar vaiko (tėvai (globėjai, rūpintojai)) 

asmens duomenų tvarkymą:  

16.1.1. Gimnazija, iš duomenų subjekto tiesiogiai rinkdama asmens duomenis, suteikia tokią 

informaciją: savo rekvizitus, nurodo, kokiais tikslais tvarkomi mokinio asmens duomenys, kam ir 

kokiais tikslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra 

duomenų nepateikimo pasekmės; 

16.1.2. Gimnazija duomenų subjektui suteikia informaciją apie teisę susipažinti su Gimnazijoje 

tvarkomais jo (mokinio) arba vaiko (tėvai (globėjai, rūpintojai)) asmens duomenimis, teisę reikalauti 

ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam 

tikri neprivalomi duomenų subjekto asmens duomenys.  

16. 2. susipažinti su savo (mokinys) ar vaiko (tėvai (globėjai, rūpintojai)) asmens duomenimis ir 

kaip jie yra tvarkomi:  
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16.2.1. jei duomenų subjektui (mokiniui), vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla klausimų 

dėl jų asmens duomenų tvarkymo, jie turi teisę kreiptis į Gimnazijos administraciją ir pateikę asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rašytinį prašymą, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie 

duomenų subjektų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;  

16.2.2. Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas duomenų subjektui parengia 

atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi 

dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.  

16.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo (mokinys) vaiko asmens duomenis arba sustabdyti 

asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir (arba) Reglamento 

(ES) 2016/679) nuostatų. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo (mokinys) arba tėvai (globėjai, 

rūpintojai) nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir pateikdamas asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreipiasi į Gimnaziją, Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas 

darbuotojas privalo nedelsiant asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu (rašytine, 

žodine ar kita forma) nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar 

sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;  

16.4. duomenų subjektų teisė nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi:  

16.4.1. mokinys ir tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kitokia forma), 

kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jų (mokinių) ir vaikų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali 

būti pareikštas duomenų rinkimo metu neužpildant tam tikrų prašymo ar sutarties, anketos vietų 

(eilučių) arba vėliau gavus bet kokios formos duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų 

neprivalomų asmens duomenų tvarkymą. Kad ši teisė būtų įgyvendinama, duomenų subjektui privalo 

būti suteikta informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti;  

16.4.2. gavus duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų neprivalomų asmens duomenų 

tvarkymą, Gimnazija nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalomų asmens duomenų tvarkymo 

veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus. 

 

VI. SKYRIUS 

KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS 

 

17. Darbuotojai, kurie tvarko mokinių duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir 

laikyti paslaptyje bet kokią su mokinio asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie 

susipažino vykdydami pareigas. Ši pareiga išlieka galioti perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus 
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darbo ar sutartiniams santykiams. Šis reikalavimas įgyvendinamas darbuotojams pasirašant 

konfidencialumo įsipareigojimą.  

18. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenų subjekto asmens duomenys gali 

būti suteikti teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms 

teisinį pagrindą reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. 

19. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 

atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo įgyvendinamos techninės, fizinės ir organizacinės 

asmens duomenų saugumo priemonės. Kokios konkrečios techninės, fizinės ir organizacinės asmens 

duomenų saugumo priemonės yra taikomos mokinių asmens duomenų apsaugojimui, nurodyta ir 

aprašyta  Kauno „Aušros“ gimnazijos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.  

 

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos 

sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų Kauno „Aušros“ gimnazijos vidinių dokumentų nuostatų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, Reglamento, 

ADTAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų. Darbuotojai pažeidę aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują 

darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su 

Taisyklėmis atsakingas Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

22. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo 

kontrolę atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas Kauno „Aušros“ gimnazijos direktoriaus 

įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja 

Taisyklių atnaujinimą.  

 

 

 

________________ 



Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 1 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKYMOSI SUTARČIŲ APSKAITOS TIKSLU  

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų 

gavėjai ir gavėjų 

grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai ir jų 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai, 

mokymosi 

sutartys 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: 

mokinių vardai, pavardės, asmens kodas arba gimimo data, 

gyvenamoji vieta, telefono numeris, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) vardai, pavardės, asmens kodas, gyvenamoji vieta, 

telefonų numeriai, darbovietė, el. paštas 

Valstybės ir 

savivaldybės 

institucijos, klasių 

vadovai, 

dokumentų 

specialistė, 

direktorius, 

archyvaras, 

mokinių 

priėmimo 

komisija 

10 (dešimt) metų po sutarties 

galiojimo pabaigos 

vadovaujantis Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo 

ugdymo, kito vaikų 

neformaliojo ugdymo 

švietimo programas 

vykdančių švietimo įstaigų 

veiklos dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. gruodžio 18 

d. įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų rodykle, 

patvirtinta Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 2011 

m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-

100 
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Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 2 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS BYLŲ TVARKYMO TIKSLU  

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai ir jų 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: 

mokinių vardai, pavardės, asmens kodas, gimimo data, 

amžius, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, gimimo 

liudijimas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, 

asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonų numeriai, el. 

paštas, darbovietė 

Informacija kitiems 

gavėjams 

neperduodama 

10 (dešimt) metai po 

mokyklos baigimo 

vadovaujantis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

 



3 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 3 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMO TIKSLU 

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokinių ir jų 

tėvų (globėjai, 

rūpintojai) 

LR Švietimo 

įstatymas, 

Dienynų 

sudarymo 

elektroninio 

dienyno duomenų 

pagrindu tvarkos 

aprašas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: 

mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo 

metai, įvertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie 

sveikatą, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, 

gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresai, telefono 

numeriai 

Gimnazijos 

mokytojai, 

gimnazijos 

administracija ir su 

ugdymu susiję 

asmenys 

Pagal patvirtintą, 

galiojantį dokumentacijos 

planą. 

 

  



4 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 4 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS ĮVAIRIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TIKSLU 

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai Įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė, adresas, renginio pavadinimas 

Valstybės ir 

savivaldybės 

institucijos, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

darbovietės, 

gydymo įstaigos 

Pagal patvirtintą, 

galiojantį dokumentacijos 

planą. 

 

  



5 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 5 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TIKSLU 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai Mokinio 

pažymėjimo 

išdavimo 

tvarkos aprašas 

Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo 

data, registracijos numeris, galiojimo laikas, nuotrauka 

Klasės vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dokumentų 

specialistas 

4 (keturi) metai po 

paskutinio įrašo žurnale, 

vadovaujantis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo 

ugdymo, kito vaikų 

neformaliojo ugdymo 

švietimo programas 

vykdančių švietimo 

įstaigų veiklos dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. 

gruodžio 18 d. įsakymu 

Nr. V-1511; Bendrųjų 

dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, 

patvirtinta Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 

2011 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. V-100 



6 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 6 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO MOKSLEIVIO PAŽYMĖJIMO KORTELĖS (EMP) IŠDAVIMO TIKSLU   

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai Mokinio 

pažymėjimo 

išdavimo 

tvarkos aprašas 

Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, nuotrauka, klasė, pažymėjimo galiojimo laikas 

EMP gamintojas, 

klasės vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

4 (keturi) metai po 

paskutinio įrašo žurnale, 

vadovaujantis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo 

ugdymo, kito vaikų 

neformaliojo ugdymo 

švietimo programas 

vykdančių švietimo 

įstaigų veiklos dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. 

gruodžio 18 d. įsakymu 

Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 



7 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 7 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIO KREPŠELIO PASKAIČIAVIMO TIKSLU   

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai Valstybės 

biudžeto ir 

savivaldybių 

biudžetų 

finansinių 

rodiklių 

patvirtinimo 

įstatymas, kiti  

mokinio krepšelį 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, 

lytis, gimimo data, mokymosi švietimo įstaigoje pradžios ir 

pabaigos duomenys, duomenys apie mokslą, mokinio bylos 

numeris 

Registrų 

tvarkytojas 

Pagal patvirtintą, 

galiojantį dokumentacijos 

planą. 

  



8 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 8 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ REGISTRO PILDYMO TIKSLU   

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai Mokinių registro 

nuostatai 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, 

pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos 

adresas, gimtoji kalba(-os), mokymosi švietimo įstaigoje 

pradžios ir pabaigos duomenys, duomenys apie mokslą, 

duomenys apie nemokamą maitinamą, specialiuosius 

ugdymosi poreikius, duomenys apie sveikatą, mokinio 

asmens bylos numeris, mokymosi sutartis, lankomi 

neformaliojo vaikų švietimo būreliai, duomenys apie šeimą, 

mokyklos duomenys apie mokymąsi bendrojo ugdymo 

mokykloje 

 

Registrų 

tvarkytojai 

Pagal patvirtintą, 

galiojantį dokumentacijos 

planą. 

 



9 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 9 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TIKSLU   

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokinių ir jų 

tėvų (globėjai, 

rūpintojai) 

Mokyklos vaiko 

gerovės 

komisijos 

sudarymo ir jos 

darbo 

organizavimo 

tvarkos aprašas, 

veiklos 

programa 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, 

gyvenamoji vieta, telefono numeris, specialieji mokinio 

poreikiai, PPT išvados, GKK išvados. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: vardas, 

pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. 

paštas) 

 

VGK nariai, klasių 

vadovai, mokinio 

pagalbos 

specialistai, 

direktorius, 

dokumentų 

specialistas, 

pavaduotojai 

ugdymui, valstybės 

ir savivaldybės 

institucijos pagal 

atskirą prašymą 

5 (penki) metai  
Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo 

ugdymo, kito vaikų 

neformaliojo ugdymo 

švietimo programas 

vykdančių švietimo 

įstaigų veiklos dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. 

gruodžio 18 d. įsakymu 

Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

  



10 
 

 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 10 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TIKSLU   

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, 

klasė, mokslo metai  

 

Neformalaus 

ugdymo būrelių 

vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dokumentų 

specialistas, 

direktorius 

5 (penki) metai 
vadovaujantis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 



11 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 11 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TIKSLU  

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai ir jų 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

LR Švietimo 

įstatymas, LR 

socialinės 

paramos 

mokiniams 

įstatymas, 

Mokinių 

nemokamo 

maitinimo 

valstybinėse 

mokyklose 

tvarkos aprašas, 

kiti  įstaigos 

veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė, socialinės paramos paskirtis 

 

Socialinės paramos 

skyrius, socialinis 

pedagogas, 

dokumentų 

specialistas, 

direktorius, 

nemokamą 

maitinimą 

teikiančios įmonės 

direktorius 

5 (penki) metai 

vadovaujantis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 



12 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 12 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS TIKSLU  

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai ir jų 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: 

vardas, pavardė, 

klasė, gimimo data, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, 

pavardės, kontaktiniai telefonai, el. pašto adresai 

 

Gimnazijos 

administracija, 

klasės vadovas, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, VGK, 

mokantys 

mokytojai, 

Valstybės ir 

savivaldybės 

institucijos pagal 

atskirą prašymą 

Pagal patvirtintą, 

galiojantį dokumentacijos 

planą. 

 

  



13 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 13 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TIKSLU  

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, 

nacionalinių 

mokinių 

pasiekimų 

patikrinimų 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas 

klasė, mokomoji kalba, lytis, mokymo programa, 

įvertinimai 

 

NEC, NŠA, patikrą 

vykdantys asmenys 

Saugojimo terminai yra 

numatyti Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

  



14 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 14 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

TIKLSU   

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, 

pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimo 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, 

asmens kodas, klasė, mokomoji kalba, lytis, mokymo 

programa, įvertinimai 

 

NEC, NŠA, patikrą 

vykdantys 

asmenys, klasių 

vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

archyvaras 

25 (dvidešimt penki) 

metai vadovaujantis 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodykle, 

patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodykle, patvirtinta 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 



15 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 15 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TIKSLU  

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, 
Brandos 

egzaminų 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašas, Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros įskaitos 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, 

asmens kodas, klasė, mokomoji kalba, mokymo programa, 

įvertinimai 

 

NEC, NŠA, patikrą 

vykdantys 

asmenys, klasių 

vadovai, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

archyvaras 

Saugojimo terminai yra 

numatyti Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

  



16 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

 16 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO TIKSLU  

 

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai ir jų 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: 

mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono 

numeris, gimimo data, klasė, nuotrauka, gyvenamosios 

vietos adresas, pilietybė, gimtoji kalba, programos kurso 

kartojimas, sveikatos duomenys (fizinio ugdymo grupė, 

duomenys apie regėjimą, duomenys dėl galimos alerginės 

reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo ir kt., rizikos 

veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos), 

delinkvencinio elgesio medžiaga, mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) vardai, pavardės, asmens kodai, gimimo datos, 

elektroniniai paštai, telefono numeriai, gyvenamosios vietos 

adresai. 

 

 

TAMO 

administratorius, 

klasių vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

Saugojimo terminai yra 

numatyti: 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

  



17 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

  17 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS IŠVYKŲ, INSTRUKTAVIMO TIKSLU 

 

  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, klasė Klasių vadovai,  

pavaduotojai 

ugdymui, 

direktorius, 

dokumentų 

specialistas 

Saugojimo terminai yra 

numatyti Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

  



18 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

  18 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS INFORMAVIMO BENDRUOMENEI IR VISUOMENEI (MOKINIŲ KŪRYBINIAI 

DARBAI, NUOTRAUKOS, FILMUOTA MEDŽIAGA) TIKSLU 
  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

mokinių duomenys: mokinių sukurtas kūrybinis darbas, kur 

užfiksuotas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, klasė, apie 

mokinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, 

kur užfiksuotas vaikas 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Saugojimo terminai yra 

numatyti Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

  



19 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

  19 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS SAUGUMO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU 
  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, 

Švietimo įstatymo 

pataisos, 

susijusios su 

smurto ir patyčių 

prevencija 

švietimo 

įstaigose, Smurto 

prevencijos 

įgyvendinimo 

mokyklose 

rekomendacija, 

kiti  įstaigos 

veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

vaizdo duomenys, susiję su fiziniais asmenimis naudojant 

automatines vaizdo stebėjimo priemones, užtikrinant 

mokinių saugumą, sveikatą, jų turtą, užkertant kelią smurto 

ir patyčių apraiškoms 

Direktorius, 

socialinis 

pedagogas, 

direktorės 

pavaduotojai, 

budėtojas, policija 

pagal atskirą 

prašymą 

Saugojimo terminai yra 

numatyti Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 

  



20 
 

Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

  20 Priedas 

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS PAVEŽĖJIMO TIKSLU 
  

Duomenų 

subjektų grupė 

Teisinis 

pagrindas 

Tvarkomi asmens duomenys Duomenų gavėjai 

ir gavėjų grupės 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Mokiniai  LR Švietimo 

įstatymas, kiti  

įstaigos veiklą 

reglamentuojantys 

teisės aktai 

mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenys: 

mokinio vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, 

klasė, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, 

kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresai, šeimos 

sudėtis 

Socialinis 

pedagogas, 

dokumentų 

specialistė, 

direktorius 

Saugojimo terminai yra 

numatyti Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, kito 

vaikų neformaliojo 

ugdymo švietimo 

programas vykdančių 

švietimo įstaigų veiklos 

dokumentų saugojimo 

terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

2019 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. V-1511; 

Bendrųjų dokumentų 

saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje 

Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 

d. įsakymu Nr. V-100 

 


