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Rokiškio mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ 

direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d.  

įsakymu Nr. V-26 

 

ROKIŠKIO DARŽELIO – MOKYKLOS ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ 

MOKINIO(VAIKO) ASMENS TEISIŲ GARBĖS IR ORUMO APSAUGOS 

REGLAMENTAS 

 
1. Reglamento sudarymo pagrindas- Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 

pakeitimo įstatymas 2006 m. liepos 11 d. Nr. X-752 13 straipsnis dėl asmens teisių, garbės ir  

orumo apsaugos. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) 2.22 str. 1 dalis. 

2. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant 

informaciją draudžiama: 

2.1.. filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo 

priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 

2.2. filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar 

rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. 

2.3. Demonstruoti, spausdinti ar kitaip viešinti - „fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar 

kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats 

asmuo gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu“. 

3.  Rokiškio mokykla- darželis ,,Ąžuoliukas“ (mokykla) privalo prašyti tėvų (globėjų, juos 

atstovaujančių asmenų) raštiško sutikimo (pridedama 1-1)  leisti fotografuoti, filmuoti jūsų 

nepilnametį mokinį(vaiką)  bei daryti garso ir vaizdo įrašus, leisti, kad nuotraukos ar kita filmuota 

bei garsinė medžiaga, kurioje pavaizduotas nepilnametis mokinys (vaikas), būtų publikuojama 

viešose erdvėse: viešose ekspozicijose, viešuose leidiniuose, internetiniame tinklapyje ir kitokiose 

analogiškose informacijos pateikimo priemonėse kaip mokyklos veiklos metraštis, jos veiklos 

pasiekimai, vaizdinis bei garsinis mokyklos veiklos pateikimas visuomenei, ir kaip mokinių 

sąmoningumo, drausmingumo, kūrybiškumo skatinimas; jų veiklos, darbų įamžinimas, suteikta 

galimybė mokiniams pasilikti atminimui vaizdinės ir garsinės medžiagos apie savo veiklą mūsų 

mokykloje bei kitais analogiškais tikslais. Pastebėjus netinkamą arba klaidingai pateiktą informaciją 

viešoje erdvėje, tėvai (globėjai, juos atstovaujantys asmenys) privalo kreiptis raštu į mokyklos 

administraciją dėl jos pašalinimo nurodydami tikslią šios informacijos buvimo vietą. 

4. Tėvams (globėjams, juos atstovaujantiems asmenims) sutikus, bet nenorint, kad mokinys ( vaikas  

būtų  fotografuojamas ar filmuojamas bei daromas mokinio(vaiko), garso ir vaizdo įrašas atskiruose 

planiniuose renginiuose (su planinių renginių grafiku bei mokyklos veikla galite susipažinti mūsų 

mokyklos internetiniame tinklapyje adresu www.rokiskioazuoliukas.lt prašome apie tai raštu 

informuoti mokyklos administraciją likus ne mažiau penkioms darbo dienoms iki šio renginio. 

 Kai renginys neplaninis (ir kai planinis) tėvai(globėjai, juos atstovaujantys asmenys), tiesiogiai 

prieš renginį turi  informuoti savo klasės mokytoją apie nenorą fotografuotis arba filmuotis bei 

daryti jūsų vaiko , garso ir vaizdo įrašą. 

5. Norint nutraukti sutikimą dėl mokinio (vaiko) fotografavimo arba filmavimo bei garso ir vaizdo 

įrašo darymo, privaloma kreipkitės į mokyklos administraciją dėl šios formos užpildymo iš naujo. 

Apie mokinį (vaiką) skelbta informacija viešoje erdvėje iki  iš naujo pateikto nesutikimo nebebus 

atšaukiama. 

http://www.rokiskioazuoliukas.lt/


6. Tėvams (globėjams, juos atstovaujantiems asmenims) nesutikus, jokia forma nebus  

fotografuojamas ar filmuojamas bei daromas mokinio (vaiko) garso ir vaizdo įrašas. 

7. Jeigu per 30 dienų nuo šio rašto pasirašymo pastebėsite (už praėjusį laikotarpį), per 30 dienų, 

kiek tai įmanoma techniškai ir programiškai, įsipareigojame pašalinti jums nepriimtiną vaizdinę 

informaciją mokyklos elektroniniame tinklapyje rokiškioazuoliukas.lt . 

8. Mokykla nėra atsakinga už pašalinių asmenų, taip pat ir kitų mokinių (vaiko) fotografavimą, 

filmavimą, garso ir vaizdo įrašų darymą bei tų vaizdų ir/ar garsų publikavimą viešoje erdvėje, 

kuriems nėra duotas mokyklos administracijos sutikimas. 

9. Tėvai (globėjai, juos atstovaujantys asmenys)    per 30 dienų nepareiškę sutikimo arba 

nesutikimo su rašte minimomis aplinkybėmis ir sąlygomis, bus laikomi kaip pasyviai ar 

ignoruojančiai žiūrintys į savo vaiko asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, ir mokyklos 

administracija, globėjos statusu, elgsis savo nuožiūra vaiko atžvilgiu sudarydama jam sąlygas 

reikštis visuomeniniame mūsų mokyklos gyvenime užtikrindama mokinio asmens teisių garbės ir 

orumo apsaugą įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas 

 

ROKIŠKIO MOKYKLA – DARŽELIS ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ 

 

...................................rekvizitai......................................................................................................... 

 

Aš, .............................................................................................. sutinku, kad mano vaikas, globotinis 

(tėvų globėjų vardas, pavardė) (esamą pabraukti)
 

...................................................................................................................................... (kiekvienam 

vaikui šis raštas pildomas atskirai) 

(nepilnamečio vaiko vardas, pavardė)
 

būtų (būti) fotografuojamas (-a), filmuojamas (-a), daroma garsinė ir vaizdinė medžiaga bei ji 

publikuojama viešojoje erdvėje Rokiškio mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ tikslų įgyvendinimui. 

201..................................... 

............................................................................................................................................................ 

Data (tėvų, globėjų parašas, vardas, pavardė)
 

 

 


