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                Vadovaudamasis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės 
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės 
informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės 
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, 7 
ir 19 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 
V-780 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų 
patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 18 punktu :

1. Pavedu visuomenės sveikatos specialistus, vykdančius sveikatos priežiūrą mokykloje tvarkyti 
šiuos mokinių asmens duomenis :
 1.1. Mokinių, lankančių ikimokyklinio ugdymo mokyklas, sveikatos būklės duomenų bazėje 
tvarkyti šiuos vaiko asmens duomenis:

1.1.1. mokinio vardas, pavardė;
1.1.2. asmens kodas;
1.1.3. gyvenamosios vietos adresas;
1.1.4. ugdymo įstaigos pavadinimas;
1.1.5. ugdymo įstaigos adresas;
1.1.6. ugdymo įstaigos identifikavimo kodas;
1.1.7. klasės pavadinimas;
15.8. klasės tipas;
15.9. klasės paskirtis;
15.10. mokslo metai;
15.11. Mokinių registro objekto ID;
15.12. asmens atvykimo į ugdymo įstaigą data;
15.13. asmens išvykimo iš ugdymo įstaigos data;
15.14. gimimo metai;
15.15. mokinio fizinės būklės įvertinimas:
15.15.1. ūgis;
15.15.2. svoris;
15.15.3. kūno masės indekso (toliau – KMI) įvertinimas;
15.15.4. KMI įvertinimo žyma:
15.15.4.1. per mažas;
15.15.4.2 normalus;
15.15.4.3. antsvoris;
15.15.4.4. nutukimas;
15.16. sveikatos būklės įvertinimo išvada:



15.16.1. mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų;
15.16.2. mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje laikydamasis rekomendacijų;
15.17. bendros rekomendacijos žyma:
15.17.1. pritaikytas maitinimas;
15.17.2. pritaikyta sėdėjimo vieta;
15.17.3. vengti alergenų;
15.17.4. skubios pagalbos poreikis;
15.17.5. kita;
15.18. specialios rekomendacijos:
15.18.1. liga / sutrikimas (TLK-10-AM kodas);
15.18.2. specialios rekomendacijos ir pirmosios pagalbos priemonės, kurių gali prireikti 

mokiniui, dalyvaujančiam ugdymo veikloje;
15.19. fizinio ugdymo grupė:
15.19.1. pagrindinė;
15.19.2. parengiamoji;
15.19.3. specialioji;
15.20. žyma apie tai, kad mokinys atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų laikotarpiui;
15.21. data iki kurios mokinys atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų;
15.22. mokinio sveikatos patikrinimo data;
15.23. mokinio sveikatos pažymėjimą užpildžiusio šeimos gydytojo (vaikų ligų gydytojo, 

vidaus ligų gydytojo) arba slaugytojo vardas, pavardė, parašas;
15.24. pieniniai dantys;
15.24.1. karioziniai;
15.24.2. plombuoti; 
15.24.3. išrauti dėl ėduonies;
15.25. nuolatiniai dantys:
15.25.1. karioziniai;
15.25.2. plombuoti;
15.25.3. išrauti dėl ėduonies;
15.26. sąkandžio patologijos žyma:
15.26.1. nėra;
15.26.2. pavienių dantų;
15.26.3. žandikaulių;
15.27. mokinio sveikatos pažymėjimą užpildžiusio gydytojo odontologo arba gydytojo 

odontologo specialisto arba burnos higienisto vardas, pavardė, parašas;
15.28. gydytojų išvadų ir rekomendacijų dėl taikytino maitinimo žyma; 
15.29. vaiko įstatyminių atstovų kontaktinė informacija: telefono numeris, el. pašto adresas;
15.30. papildoma informacija apie suteiktas konsultacijas ir vaiko įstatyminių atstovų pateikta 

informacija apie vaiko sveikatos būklės ypatumus.
1.2. Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, sveikatos 

būklės duomenų bazėje tvarkyti įsakyme 1.1.1.–1.1.27, 1.1.27–1.1.30 papunkčiuose nurodytus vaiko 
asmens duomenis.

2. Tvirtinu Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų prašymo formą – 
pridedama.

Direktorė                        Lina Pagalienė



PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorės
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-2

____________________________________________________ 
(Vardas, pavardė, gimimo data) 

_______________________________________________________________________________
(Adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

___________________________________________________________________________
(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)1

_________________________________________________________________________________
(Nurodykite, kokiu būdu (įteikti asmeniškai, paštu, el. paštu.)  pageidaujate gauti atsakymą)

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei

PRAŠYMAS
ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES) VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS 

INFORMACINĖJE SISTEMOJE

____________
(Data)

_____________
(Vieta)

1. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):
(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu):

 Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
 Teisę susipažinti su duomenimis
 Teisę reikalauti ištaisyti duomenis
 Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
 Teisę apriboti duomenų tvarkymą
 Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu

1 Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimus patvirtinantis 
dokumentas. 



2. Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų 
tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie 
konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens 
duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą, nurodykite dėl kokio 
konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________.

PRIDEDAMA2:
1. ________________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________________.

_____________                          ____________________________
(Parašas)                                          (Vardas, pavardė)

2 Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, 
patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas; jeigu 
jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, 
patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita 
teisės aktų nustatyta tvarka.


