
Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos  

                                                                                                                asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

                                                                                           1a Priedas prie sutarties 

KELMĖS „AUKURO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO TĖVO PAREIGŲ TURĖTOJO 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

Aš,____ , sutinku, kad mano vaiko 
 

(Vardas, Pavardė) (Vardas, Pavardė) 

 ___________________mokinio, asmens duomenys butų tvarkomi nurodytiems tikslams: 

(klasė, grupė) 
 

Asmens duomenų tvarkymo 

tikslas 
Tvarkomi duomenys 

Sutinku 
(parašas) 

Nesutinku 
(parašas) 

Mokymo sutarčių apskaitos tikslu Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) vardai, pavardės, 
gyvenamoji vieta ir kontaktiniai telefono 
numeriai. 

  

Dienynų, elektroninio dienyno 
pildymo tikslu 

Mokinių, jų tėvų (ar globėjų) vardai, pavardės, 
asmens kodai, gyvenamoji vieta ir kontaktiniai 
telefono numeriai 

  

Įvairių pažymėjimų (pvz.: 

išsilavinimo, ugdymo pasiekimų, 

pažymėjimų apie dalyvavimą 

konkursuose, varžybose, būreliuose 

ir pan.) išdavimo tikslu 

Mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, 
pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, 
registracijos numeris, renginio pavadinimas 

  

Ugdymo finansavimo 
paskaičiavimo tikslu 

Lietuvos mokinių duomenų bazių laikinuosius 

nuostatus, Mokykla: • privalomai tvarko 

mokinio vardą, pavardę, asmens kodą, lytį, 

gimimo datą, mokytis į mokyklą 

atvykimo/išvykimo duomenis (iš kur 

atvyko/kur išvyko, atvykimo, išvykimo data, 

atvykimo/išvykimo data, išvykimo priežastis, 

įsakymo numeris), bendrus duomenis apie 

mokslą (kalba, kuria mokosi, kalbos, kurių 

mokosi, dorinis ugdymas, mokymosi forma ir 

būdas, pažymėjimai, mokyklos baigimo data, 

socialiai remtinas/remiamas, klasė, kurso 

kartojimas, mokinio asmens bylos numeris.), 

mokinio specialiuosius poreikius, mokymo 

programą, informaciją apie mokinio 

pavėžėjimą, 

neformalųjį švietimą, informaciją apie mokymosi 

sutartis; • neprivalomai gali tvarkyti: adresą, 

telefono numerį, tėvų, globėjų ar rūpintojų vardus, 

pavardes, išsilavinimą bei kontaktinius telefonų 

numerius. 

  

Vaiko gerovės komisijos 
darbo organizavimo ir 
vykdymo tikslu 

Mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji 

vieta, telefono numeris, sutrikimai. 

  

Ugdymo pasiekimų 
organizavimo ir vykdymo 
tikslais 

Mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, klasė, 

klasės auklėtojas, mokinio amžius, mokslo metai. 

  

Neformalaus švietimo 
organizavimo tikslu 

Mokinio vardas, pavardė, klasė, klasės auklėtojas, 

mokinio amžius, mokslo metai. 

  



Asmens duomenų tvarkymo 

tikslas Tvarkomi duomenys 

Sutinku 
(parašas) 

Nesutinku 
(parašas) 

Nemokamo maitinimo organizavimo 
tikslu 

Šeimos sudėtis, mokinių, jų tėvų (ar globėjų) vardai, 

pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta ir 

kontaktiniai telefono numeriai. 

  

Mokyklos lankomumo apskaitos tikslu Renkamos gydytojų pažymos apie ligą, priimami 

paaiškinimai iš mokinių tėvų, globėjų, ir saugomi 

mokinių asmens bylose. 

  

Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos 
tikslu 

Mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data.   

Mokinių asmens bylų tvarkymo tikslu Mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data, 

klasės auklėtojas, asmens kodas, tėvų vardai, 

pavardės, tautybė, gyvenamosios vietos adresas. 

  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslu Mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data.   

Informavimo apie mokyklos veiklas 
bendruomenei ir visuomenei (mokinių 
kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota 
medžiaga) tikslu 

Mokinio vardas, pavardė, klasė, klasės auklėtojo, 

mokytojo vardas, pavardė, konkurso, renginio 

pavadinimas, vieta, dalyvių nuotraukos, darbai, 

filmuota medžiaga 

 

 

 

  

Vaiko fotografavimas mokyklos veiklos 
viešinimo tikslais grupinėse ir 
individualiose nuotraukose mokyklos 
teritorijoje. 

  

Vaiko fotografavimas mokyklos veiklos 
viešinimo tikslais sporto, kultūros ir 
kituose viešuosiuose renginiuose už 
mokyklos teritorijos 

  

Vaiko filmavimas mokyklos veiklos 
viešinimo tikslais 

  

Vaiko nuotraukų skelbimas mokyklos 
patalpose esančiuose stenduose 

  

Vaiko nuotraukų skelbimas mokyklos 
interneto puslapyje 

  

Vaizdo medžiagos apie vaiką skelbimas 
mokyklos interneto puslapyje ir 
socialiniame tinkle 

  

 

Vaiko nuotraukos ir vaizdo medžiaga gali būti perduota saugoti į mokyklos archyvą (metraštį).  

Vaiko tėvo (globėjų) pareigų turėtojo teisės: 

1) bet kada atšaukti savo duotą sutikimą. 

2) susipažinti su vaiko asmens duomenų saugojimu, reikalauti ištaisyti netinkamus duomenis;  

3) įgyvendinti asmens duomenų perkėlimo teisę. 

 

 

___________                                                      ____________________________________ 
         (data)                                                                                      (Vardas, Pavardė, parašas) 

 


