
 

 

PATVIRTINTA 

Kėdainių profesinio rengimo centro 

direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. 

įsakymu Nr. V-318 

 

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) elektroninio dienyno tvarkymo 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo dienyno, profesijos mokymo 

dienyno, neformaliojo švietimo dienyno administravimo, tvarkymo, priežiūros, spausdinimo ir perkėlimo 

į skaitmeninę laikmeną tvarką. 

2. Nuostatai  parengti  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1459 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. 

įsakymo Nr. ISAK-2008 „Dėl pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio 

ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo 

patvirtinimo" pakeitimo" ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. 

įsakymo Nr. V-1463 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo" 

redakcija. 

3. Centre naudojamas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sukurtas elektroninis dienynas 

„Mano dienynas“ (toliau – el. dienynas). Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma el. 

dienyne adresu www.manodienynas.lt. 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

4.1. El. dienynas – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir 

komunikacines technologijas; 

4.2. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

5. Visi Centro darbuotojai, el. dienyną aptarnaujantys fiziniai bei juridiniai asmenys, 

dirbantys su el. dienynu, privalo el. dienyną pildyti tik pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas), 

kuris saugomas darbuotojo asmens byloje. 

6. Centras mokinių ugdymo apskaitos pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, neformaliojo 

švietimo ir profesinio mokymo spausdintuose dienynuose nevykdo. 

7. Centro direktorius įsakymu paskiria asmenis, atsakingus už el. dienyno administravimą ir 

priežiūrą. 

8. El. dienyną pildo ir tvarko jo administravimą vykdantis asmuo, Centro direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, mokytojai, profesijos mokytojai ir neformaliojo švietimo mokytojai (toliau – 

mokytojai), grupių / klasių vadovai, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, 

specialusis pedagogas. 

9. Nuostatais vadovaujasi visi Centro darbuotojai, dirbantys su el. dienynu. 

 

II SKYRIUS 

ASMENŲ, TVARKANČIŲ IR PRIŽIŪRINČIŲ EL. DIENYNĄ, FUNKCIJOS 

 

10. Centro el. dienyno administratorius: 

10.1. suteikia el. dienyno vartotojams – Centro direktoriui, direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, skyrių vedėjams, psichologui, specialiajam pedagogui, socialiniam pedagogui, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistui, bibliotekininkui, mokytojams, grupių / klasių vadovams, mokiniams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams) – pirminio prisijungimo duomenis (vardus ir slaptažodžius) ar naujus 

duomenis juos pametusiems vartotojams; 

http://www.manodienynas.lt/


 

 

10.2. iki naujų mokslo metų pradžios el. dienyne ištrina buvusias grupes / klases ir 

suformuotas laikinąsias grupes; 

10.3. iki rugsėjo 5 d. suveda el. dienyno veikimui būtinus kvalifikatorius: pamokų laiką, 

pusmečių, atostogų intervalus ir kt.; 

10.4. iki rugsėjo 10 d. patikrina mokytojų ir mokinių sąrašus, įrašo trūkstamus mokytojus, 

sukuria grupes / klases ir priskiria grupių / klasių vadovus; 

10.5. suveda Centro direktoriaus  įsakymus  (dėl išvykimo, atvykimo, kėlimo į aukštesnį 

kursą / klasę, kartojimo kurso, dokumento išdavimo ir kt.); 

10.6. suveda mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos ir brandos egzaminų įvertinimus; 

10.7. „užrakina“ ir „atrakina“ (jei to reikalauja ir leidžia sistema) laikinųjų grupių, grupių 

mokinių pusmečių ir metinių pažymių pildymo funkcijas; 

10.8. atlieka el. dienyno klaidų, nusiskundimų, pasiūlymų analizę ir teikia pasiūlymus dėl 

dienyno tobulinimo „Mano dienynas“ administratoriui; 

10.9. teikia konsultacijas el. dienyno vartotojams (mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams, grupių / klasių vadovams); 

10.10. nuolat palaiko ryšį su „Mano dienynas“ administratoriumi ir el. dienyną pildančiais 

asmenimis; 

10.11. sukuria ir įrašo trūkstamus mokomuosius dalykus; 

10.12. perkelia praėjusių mokslo metų dienyną į skaitmeninę laikmeną; 

10.13. įveda informaciją apie mokytojų pavadavimus; 

10.14. nutraukus mokymosi sutartį su mokiniu, užpildo informaciją apie jo išvykimą; 

10.15.  mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo 

metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui. 

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

11.1. vykdo el. dienyno pildymo priežiūrą ir reikalingų ataskaitų parengimą pagal Centro 

direktoriaus darbo paskirstymą; 

11.2. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai“, bendrauja su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais, mokytojais; 

11.3. atsako už tai, kad iki nustatytos datos būtų pateikta reikiama informacija ir duomenys el. 

dienyno administratoriui, suvesta visa informacija, reikalinga el. dienyno funkcionalumui. 

12. Grupės / klasės vadovas: 

12.1. iki rugsėjo 10 d. patikrina savo grupės / klasės mokinių sąrašus, apie netikslumus 

praneša skyriaus vedėjui; 

12.2. praneša auklėtiniams prisijungimo prie el. dienyno reikalingus duomenis, mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) prisijungimo prie savo vaiko el. dienyno reikalingus duomenis; 

12.3. moko mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip naudotis el. dienynu, teikia 

konsultacijas; 

12.4. pildo el. dienyno funkcijas „Mokinių duomenys“, „Tėvų duomenys“; 

12.5. ne vėliau kaip prieš savaitę įveda informaciją apie tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimus, atvirų durų dienas, grupės / klasės renginius, nurodo jų vietą, laiką ir temas; 

12.6. per funkciją „Grupės vadovo veikla“ kartą per savaitę įveda informaciją apie grupės / 

klasės vadovo darbą su grupe / klase: 

12.6.1. Grupės / klasės valandėlė (1 pamoka per savaitę); 

12.6.2. Grupės / klasės vadovo veikla (pokalbiai su nepažangiais, pamokų nelankančiais, 

elgesio problemų turinčiais mokiniais, dalykų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), dokumentų 

rengimas, ataskaitų pildymas, pasirengimas renginiams ir kt.) (2-3 veiklos per savaitę); 

12.6.3. informacija apie grupės / klasės vadovo organizuojamą kultūrinę, meninę, pažintinę, 

kūrybinę, sportinę, praktinę veiklą; 

12.7. nuolat tikrina ir tikslina mokinių duomenis, patikrina savo grupės / klasės pamokų 

tvarkaraštį, apie netikslumus informuoja dalyko mokytoją, skyriaus vedėją; 

12.8. kasdien patikrina vadovaujamos grupės / klasės mokinių lankomumą ir išsiaiškina 



 

 

pamokų praleidimo priežastis; 

12.9. gavęs praleistas pamokas pateisinantį dokumentą (direktoriaus įsakymą, medicininę 

pažymą ir kt.), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas užregistruoja skyriuje „Pateisinimas“; 

12.10. pasibaigus mėnesiui, kito mėnesio pirmą darbo dieną pateikia lankomumo ataskaitą 

skyriaus vedėjui; 

12.11. per meniu punktą ,,Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ įveda saugaus elgesio ar kt. 

instruktažo turinį, išspausdina instruktažo lapą, kuriame mokytojas ir mokiniai pasirašo, pasirašytą lapą  

mokslo metų gale pristato skyriaus vedėjui; 

12.12. pasibaigus mėnesiui, pusmečiui ar mokslo metams, tėvams (globėjams, rūpintojams), 

neturintiems galimybės prisijungti prie el. dienyno ir pageidaujantiems gauti informaciją apie savo vaiką, 

išspausdina ir pateikia mokinio mėnesio, pusmečio ir mokslo metų pažangumo ir lankomumo ataskaitas; 

12.13. pagal Centro administracijos reikalavimus formuoja savo grupės / klasės ataskaitas; 

12.14. paruošia el. dienyno ataskaitas iš Centro išeinantiems mokiniams; 

12.15. mokinio, kuris per mokslo metus mokėsi sanatorijoje, gautus įvertinimus iš kitų 

dokumentų perkelia į skyrių „Pamokos kitose įstaigose”; 

12.16. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai", bendrauja su Centro 

administracija, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais. 

13. Mokytojas: 

13.1. el. dienyną pildo vadovaudamasis el. dienyno pildymo paaiškinimais ir šiais Nuostatais; 

13.2. mokslo metų pradžioje suformuoja mokomuosius dalykus, sudaro savo dalyko 

laikinąsias grupes (mokinių grupė, dalyvaujanti vienoje pamokoje, bet sudaryta iš kelių grupių mokinių), 

pažymi jose esančius mokinius; 

13.3. mokiniui atsisakius lankyti neformaliojo švietimo būrelį, jis išbraukiamas iš sąrašo 

(panaikinant varnelę). Atvykus naujam mokiniui, jis įtraukiamas į sąrašą; 

13.4. suveda savo dėstomų dalykų tvarkaraštį, prireikus jį koreguoja; 

13.5. pradėjęs vykdyti vidurinio ugdymo programą, pasirašytinai supažindina mokinius su 

brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa. Supažindinimas fiksuojamas išspausdintame 

skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ lape; 

13.6. vadovaudamasis Centro direktoriaus įsakymu dėl mokinių ankstesnio mokymosi 

pasiekimų įskaitymo, per 5 darbo dienas el. dienyne įrašo mokinių ankstesnio mokymosi 

pasiekimų įskaitytus įvertinimus: 

13.6.1. el. dienyne įrašomas įvertinimas su raidėmis „amp” (pvz.: 7amp); 

13.6.2. skiltyje „Pastabos apie pamoką“ įrašoma Centro direktoriaus įsakymo dėl mokinių 

ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo data ir numeris, mokinių vardai ir pavardės (pvz.: Ankstesnio 

mokymosi pasiekimų įskaitymas: dir. įsak. Nr. MK-00, 2000-00-00; mokiniai  V. Pavardenis, V. 

Pavardytė,...); 

13.6.3. įrašius mokinio ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo įvertinimą, lankomumas 

nežymimas, įskaitymo įvertinimas įrašomas į skiltį „Metinis”; 

13.7. pažymi mokinius, kurie mokosi pagal individualizuotą ar pritaikytą programą; 

13.8. pravedęs pamoką, įveda pamokos duomenis: pamokos temą, namų darbus (jeigu jie 

skiriami), pažymius, pažymi į pamoką neatvykusius, išvykusius į stažuotę, edukacinę išvyką, sporto 

varžybas ir kt. ir pavėlavusius į pamoką mokinius; 

13.9. pamokos pabaigoje ar tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip iki 24.00 val., surašo tą dieną 

gautus įvertinimus; 

13.10. ne vėliau kaip prieš savaitę skyriuje „Atsiskaitomieji darbai” pažymi numatomą 

atsiskaitymo ar kontrolinį darbą, aptaręs jį su mokiniais (per dieną mokiniai gali rašyti ne daugiau kaip 

vieną kontrolinį darbą);  

13.11. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus surašo per vieną savaitę; 

13.12. pamokos temą pildo ta kalba, kuria moko dalyko, o klasės ir namų darbus  lietuvių 

kalba; 

13.13. baigiantis pusmečiui / mokslo metams (ne vėliau kaip paskutinę pusmečio / mokslo 

metų dieną), išveda pusmečio / metinius įvertinimus; 



 

 

13.14. mokytojas, vykdantis mokinių praktikos priežiūrą: 

13.14.1. konsultuoja mokinius pildant el. dienyno skyrius „Praktikos informacija“, „Praktikos 

vykdymas“; 

13.14.2. užpildo skyrius „Praktikos įvertinimas“, „Praktikos priežiūra“; 
13.15. mokinys, kuris mokosi pameistrystės mokymosi forma, el. dienyne kiekvieną pamoką 

žymimas raidėmis „pmf“, jei mokinys gavo įvertinimą, tai įrašomas įvertinimas su raidėmis „pmf” (pvz.: 

7pmf); 

13.16. apie el. dienyno pastebėtus netikslumus, problemas iškart informuoja Centro el. 

dienyno administratorių; 

13.17. jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, vietoj pamokos temos 

rašo „Pamoka nevyko dėl ...”; 

13.18. jei pamokos nevyko dėl to, kad mokiniai dalyvavo kultūrinėje, meninėje, pažintinėje, 

kūrybinėje, sportinėje, praktinėje veikloje, el. dienyne rašo „Mokinių pažintinė veikla” ir, vadovaudamasis 

gauta informacija iš veiklos organizatoriaus apie nedalyvavusius mokinius, pažymi lankomumą; 

13.19. pagal savo pamokų tvarkaraštį rugsėjo 1 dieną pamokos temą rašo „Mokinių 

pažintinė veikla“; 

13.20. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus įrašo vadovaudamasis 

Centro parengtu Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. Jei mokinys atsiskaitė 

pakartotinai ir gavo kitą įvertinimą, ankstesnis įvertinimas pakeičiamas nauju. Tai dalyko mokytojas turi 

padaryti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos; 

13.21. jei mokinys atvyko II pusmetį, I pusmečio įvertinimą įrašo į skiltį „I pusmetis“ arba 

paskiria atsiskaitymą ir įrašo įvertinimą į papildomų darbų skiltį; 

13.22. jei mokinys atsiskaitė už I pusmetį, gautas įvertinimas įrašomas į papildomų darbų 

skiltį; 

13.23. pasibaigus ugdymo procesui, jeigu mokiniui skirti papildomi darbai, el. dienyne pildo 

konsultacijų temas ir rašo gautus įvertinimus. Pirmą konsultacijų dieną, prieš įrašydamas temą, nurodo 

mokinių, kuriems skirti papildomi darbai, pavardes; 

13.24. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai", bendrauja su Centro administracija, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais; 

13.25. esant reikalui, rašo komentarus, pastabas, pagyrimus atskiriems mokiniams, grupei, 

laikinajai grupei; 

13.26. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, kreipiasi į Centro el. dienyno 

administratorių ir klaidas ištaiso direktoriaus pavaduotojui ugdymui leidus. 

14. Skyriaus vedėjas: 

14.1. kontroliuoja ir analizuoja mokytojų, grupių / klasių vadovų veiklą pildant el. dienyną; 

14.2. el. dienyne rašo pastabas mokytojams ir grupių / klasių vadovams dėl dienyno pildymo; 

14.3. analizuoja mokinių mokymosi, lankomumo rezultatus; 

14.4. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai”, bendrauja su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais, mokytojais. 

15. Socialinis pedagogas: 

15.1. stebi ir analizuoja mokinių lankomumą, į rizikos grupę įtrauktų mokinių lankomumą, 

gautas pastabas; 

15.2. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai", bendrauja su Centro administracija, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais. 

16. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: 

16.1. per el. dienyno meniu punktą „Sveikatos duomenys“ iki kiekvienų metų spalio 1 d. 

suveda ir atnaujina duomenis apie mokinių sveikatą; 

16.2. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai", bendrauja su Centro administracija, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais. 

17. Specialusis pedagogas: 

17.1. stebi specialiųjų poreikių turinčių mokinių lankomumą ir pasiekimus; 

17.2. esant reikalui, naudodamas funkciją „Pranešimai", bendrauja su Centro administracija, 



 

 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), grupių / klasių vadovais, mokiniais. 

18. Sektoriaus vadovas: 

18.1. informuoja el. dienyno administratorių apie naujai priimtą mokinį: vardas, pavardė, 

grupė / klasė, priėmimo įsakymo numeris ir data; apie išbrauktą mokinį: vardas, pavardė, grupė, 

išbraukimo įsakymo numeris ir data, išbraukimo priežastis; apie akademinių atostogų išleistą mokinį: 

vardas, pavardė, grupė, įsakymo numeris ir data, numatoma grįžimo iš akademinių atostogų data, 

akademinių atostogų priežastis ir kt. 

 

III SKYRIUS 

 EL. DIENYNO DUOMENŲ PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ 

 

19. Mokslo metams pasibaigus sudaromos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 

suvestinių bylos. 

20. Ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo 

dienos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui kartu su grupės / klasės vadovu iš el. dienyno išspausdina 

skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, 

patvirtindami duomenų juose teisingumą, tikrumą, ir deda į bylą, tvarkomą Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, 

nustatyta tvarka. 

21. Mokiniui nutraukus mokymąsi Centre nepasibaigus mokslo metams, jo pasiekimai 

išspausdinami. Pasiekimų dokumentas išduodamas mokiniui / mokymo įstaigai teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

22. El. dienyno administravimą vykdantis asmuo: 

22.1. visą el. dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo 

dienos ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui;  

22.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų 

teisingumą, tikrumą ir autentiškumą. 

23. El. dienyne užfiksavus pusmečio, metinį rezultatą, jis patvirtinamas „užrakinant“ įrašytus 

atitinkamo laikotarpio įvertinimus po 2 darbo dienų nuo jo pabaigos. Jei „užrakinus“ el. dienyną 

nustatoma klaida, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant laisvos formos aktą. 
24. El. dienyno duomenų pagrindu išspausdintose Mokinių mokymosi apskaitos suvestinėse 

nustačius klaidą (klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą), klaidą padaręs asmuo kartu su el. dienyno 

administratoriumi ją ištaiso. Tekstas ar įvertinimas taisomas perbraukiant juos vienu brūkšniu. Išnašoje 

nurodomas mokinio vardas ir pavardė, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir žodžiu), 

taisiusio asmens vardas ir pavardė, parašas ir taisymo data. Atitinkama klaida ištaisoma ir el. dienyne. 

 

IV SKYRIUS 

DIENYNO SAUGOJIMAS 

 

25. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui el. dienyno duomenų pagrindu sudarytas Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas perduoda archyvui pasibaigus mokslo metams per 10 

darbo dienų. 

26. Šių Nuostatų nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines 

laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-

1776/V-83 , nustatytą laiką. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

27. Centro direktorius užtikrina el. dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, 



 

 

tikrumą ir patikimumą jame, el. dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, 

perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

28. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tikrina el. dienyno pildymą, prižiūri ar 

nepažeidžiama tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių informavimo tvarka. 

29. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (mokytojas, grupės / klasės vadovas ir kt.) 

atsako už duomenų teisingumą dienynuose. 

30. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir 

perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Nuostatuose nepaminėti ir nenumatyti atvejai nagrinėjami vadovaujantis priešmokyklinio 

ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo el. 

dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-375.   

32. Nuostatai papildomi ir (ar) keičiami Centro direktoriaus įsakymu.  

 

____________________________________ 

 

 

 

PRITARTA  

Kėdainių profesinio rengimo centro 

tarybos 2017 m. spalio 17 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. V7-6 

 

 



 

 

Kėdainių profesinio rengimo centro 

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų 

1 priedas 

 

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

2017 m. ______________ d. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(pareigos) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

1. Suprantu, kad: 

1.1. negalima darbe tvarkomų duomenų atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar 

institucijoms; 

1.2. draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitą informaciją, kad 

programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinotų duomenis, ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su 

duomenimis; 

1.3. netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

2. Įsipareigoju: 

2.1. saugoti duomenų paslaptį; 

2.2. duomenis tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, taip pat pareigybės aprašymu; 

2.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su 

tvarkoma informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos 

viduje, tiek už jos ribų; 

2.4. pranešti savo vadovui apie bet kokį įtartiną atvejį, kuris gali kelti grėsmę duomenų 

saugumui. 

3. Žinau, kad: 

3.1. už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisines 

apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus; 

3.2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar 

duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę 

žalą (pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus); 

3.3. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo, atlyginantis asmeniui 

padarytą žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš duomenis tvarkančio darbuotojo, 

dėl kurio kaltės atsirado ši žala; 

3.4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymą. 

4. Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu. 

 

 

_____________________          _____________      __________________________________ 
        (pareigų pavadinimas)                                                (parašas)        (vardas, pavardė)  

 


