




w Asmuo. pnxeikes informaciją apie pažeidimą. del jam galimo ar daroma neigimo
poveikio. susijusiu su inibnnaenos apie pažeidimą paieiinmo faktu. gali konsuhuolis su
kompezenungu subjekxu del savo ieisių gynimo būdu ar priemnnių, iaip paL vadovaudamasis
Prancšzjų apsaugos isiaiymn 11 suaips—mn z dallmL gali pranesimu kiemus ; kumpelemmgą
insuiucnądei Jo pnpažimmc pmnešeju.

zu. Kompetemingas subjektas. baigęs nagrineti informaciją apie pažeidimą,
nedelsdamas raštu informuoja pažeidimą pmeiknsi asmenį apie priimu; sprendimą. nagrinejimu
rezuliams n- veiksmus, kurių buvo innasi ar pianuaiama imiis. numdo priimto sprendimu apskundimo
\\arkų. Nuatačius paželdinw padarymu raktą. kompetenungus subjekias infonnuoia informaciją apie
pažeidimą paieiknsi asi-neni apie pažeidimą padariusicms asmenims laikytą aisakomybe

21 Jei infannne apie pažeidimą paieikes asmuo negiho msakymo arba Parke nebuvo
imdlsi veiksmų reaguojnin i pulciktą Informaciją, _uį \aduvuudumasisanešejų apsa gus ismymn 4

straipsnio 3 daiies punktu. turi teisę \iesiogiai kreipiis i kompetentingą insiitu 'ą , Lietuvos
Kespubhkns prokuratūrą „- paieikn nuslatytos formos pranešimą npie pažeidimą (Aprašo priedas).

vl SKYRĮLS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22 Asmenys. pazeidę Aprnšo reikalavimus, a\aaku wise: akių nustatym Walk-x.
23 Aprašas skelbiamas Parko interneto Svetainėje \\\\\\ lu imutvmmc h



Vidinių nformacijos apie pažeidimus ieikimo
kanalų '

egimo iijų funkcionavimo
užliknnimo tvarkos aprašo
priedas

(pranešimu npie pažeidimų fui-ma)

PRANEŠIMASAPIE PAZEIDĮMA
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Asmens. piaiiesaiicio apie pažeidimą duomen 's
Vaidas, paiarcle
(ilmlmn data
paimiieie (su įsiaiga siEJamys ar sieję
iam bos, darbo ar suminiai Sm! 'kinl)
Pareigos
Telefonu Nr. (paslabos del susisiekimo)
Asmeninis el. paštas arba gyvenamasias HCĮDS '

miesas
informacha apie p "Eidimą
l Apie lui] paz mi pranesaie? Kokio pobūdžiu iai paželdlmas”

2 Kas padare ši pažeidimą”Kokie galejo būti asmens meiyial darant pažeidimą7

3 Paie" ma padarymo viela. iaikzls

Duumm 's apie pažeidlmą padaiiiisi asmenl
Vardas. pavarde
Pareigos
Darbov lele
Teiefono Nr (pasmbos dėi susisiekimo)

'rE kitų asmenų, kuiie dalwavu ai galejo dalyiaiiii dami pažeidimą? Jei iaip. numdykile.

5. Ar ym kiių pažeidimo liudininkų? Jei iaip. pateikilejų kantaklinius duomenis.

Duomenys apie pažeidimu liudinluką C\! iludinlnk '

Vardasi paiude F
4



Pareigos
Darbovxele
Telefono Nr. (pasmbns del susislekvmo)
6. Kada pažeidimu buvo padarytas ir kada apie ji sužinojme arba ji pastebejow?

7. Kokius pažeidimuspagrindžiŽmČius duomenis. galinčius padeti a\likti pažeidimo minų
galėtumėte pateikt)? Nurodykite pridednmus mšyunius ar kitus duomen-ns apie pažeidimą.

sv Papildomos pastabos i. kmnenmmi,

D Pamninu, kad esu susipažinęs su leisincmis pasekmėmis už melagmgos informacijos teikimą, o
manu mmma informacija yra \eismga.

Data Pamšas


