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ZARASŲ R. ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO 

STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos (toliau 

– gimnazijos) vidaus patalpų bei lauko teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis bei vaizdo įrašymo, 

saugojimo, perkėlimo ir naudojimo tvarką. Taip pat apibrėžia darbuotojų atsakomybę už Aprašo 

nustatytos tvarkos pažeidimus.  

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais santykius, kurie atsiranda tvarkant 

asmens duomenis. 
 3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

 Atsakingas asmuo – gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už 

vaizdo apsaugos sistemos techninę priežiūrą, vaizdo įrašų administravimą ir saugojimą vaizdo įrašymo 

įrenginyje.  

Duomenų subjektas – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, kurio 

tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir 

pan.).  

Duomenų valdytojas – Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija.  

Trečiasis asmuo – vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, išskyrus 

duomenų subjektą, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto atvaizdo 

apimtį (veidą, ūgį ir pan.).  

Vaizdo įrašas – progimnazijos apsaugos kameromis užfiksuotas vaizdas.  

Vaizdo įrašymo įrenginys – skaitmeninis DVR įrenginys, skirtas vaizdui įrašyti bei 

saugoti.  

Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant 

automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras) nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi 

laikmenoje.  

4. Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užtikrinti vidaus tvarką, nusikalstamų veikų ir 

kitų pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, gimnazijos mokinių, darbuotojų ir kitų asmenų saugumą, 

gimnazijos turto apsaugą. 

 

II SKYRIUS  

GIMNAZIJOS TERITORIJOS VAIZDO STEBĖJIMAS 

 
5. Gimnazijos vidaus ir lauko teritorija yra fiksuojama vaizdo stebėjimo kameromis. 

Vaizdo įrašai saugomi, peržiūrimi bei kopijuojami naudojant specialiai šiam tikslui skirtą skaitmeninį 

DVR įrenginį.  

6. Gimnazijos vidaus patalpose yra sumontuota 13 vidaus kamerų: vestibiulyje prie 

pagrindinio įėjimo, sporto salės koridoriuje, pirmo, antro ir trečio aukšto koridoriuose. Gimnazijos 

išorės teritoriją stebi 5 lauko kameros: viena centrinių durų įėjimą, viena dirbtuvių įėjimą bei trys 

gimnazijos perimetrą.  

7. Gimnazijos vidaus bei lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis yra 

nenutrūkstamas. 
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III SKYRIUS 

VAIZDO ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS BEI IŠDAVIMAS 

 

8. Vaizdo stebėjimo ir fiksavimo įranga įrengta ūkvedžio kabinete.  

9. Vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrą vykdo kompiuterių specialistas.  

10. Vaizdą, filmuojamą stebėjimo kameromis, gali stebėti:  

10.1. direktorius;  

10.2. kiemsargis.   

11. Vaizdo įrašymo įrenginyje (DVR) kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu 

įrašomas į vidinį kietąjį diską (HDD). 

12. Duomenys įrašymo įrenginio kietajame diske laikomi apie 14 kalendorinių dienų. 

13. Vaizdo įrašymo įrenginys automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į 

atsilaisvinusią vietą įrašo naujausią vaizdo srautą.  

14. Atsiradus poreikiui vaizdo įrašymo įrenginio nustatymai gali būti keičiami. 

15. Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką. 

16. Duomenų subjekto rašytiniu, motyvuotu prašymu, pateikus asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą, gali būti supažindinti su vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotais jo 

duomenimis arba peržiūrėti juos kompiuterio ekrane: 

16.1. jeigu jis yra išsaugotas;  

16.2. jeigu jame nėra užfiksuoti tretieji asmenys arba yra trečiųjų asmenų rašytinis 

sutikimas tokį vaizdo įrašą peržiūrėti kompiuterio ekrane. 

17. Teisėsaugos institucijų motyvuotu prašymu vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas 

vaizdas (kopija) gali būti išduodamas be vaizde užfiksuotų asmenų sutikimo. 

18. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis apribojama įstatymų nustatytais atvejais, jeigu 

tai kenkia arba gali pakenkti nusižengimo tyrimui, vidaus tvarkai, duomenų subjekto ar kito asmens 

teisių ir laisvių apsaugai. 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Gimnazijos darbuotojai įsipareigoja į patalpą, kurioje yra vaizdo įrašymo įrenginys, 

neįleisti pašalinių asmenų, užtikrinti, kad vaizdo įrašas būtų neprieinamas kitiems asmenims bei 

neplatinamas, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsiant informuoti atsakingą 

asmenį arba gimnazijos direktorių.  

20. Gimnazijos darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

21. Pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis vadovaujamasi iš karto, nelaukiant Aprašo 

pakeitimo. 

 

_____________________ 

 

 

 

 


