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PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOS ULIŪNŲ UNIVERSALAUS
DAUGIAFUNKCIO CENTRO SVEČIŲ LANKYMOSI TVARKA
I. BENDROJI DALIS
1. Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos Uliūnų universalaus daugiafunkcio centro
(toliau – Uliūnų UDC) svečių lankymosi tvarka (toliau – Tvarka) – darbuotojų ir svečių elgesį,
aprangą ir atsakomybę reglamentuojantis dokumentas.
2. Tvarka papildo ir detalizuoja Lietuvos Respublikos įstatymais, Ramygalos
gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis arba kitais teisės aktais reglamentuojamus klausimus ir jiems
neprieštarauja.
3. Svečiais laikomi visi, kurie nedirba Uliūnų UDC.
4. Uliūnų UDC darbuotojai ir svečiai privalo laikytis šios Tvarkos reikalavimų.
5. Svečiai, nesilaikantys šios Tvarkos reikalavimų, prekybos agentai, prieglaudos
ieškantys – nepageidaujami.
6. Nesilaikantiems šios Tvarkos reikalavimų gali būti taikoma Lietuvos Respublikos
įstatymais numatyta atsakomybė.
7. Ši Tvarka skelbiama Ramygalos gimnazijos internetiniame puslapyje
www.ramygalosgimnazija.lt.
II. SVEČIŲ SUTIKIMAS IR INFORMAVIMAS
8. Uliūnų UDC darbuotojai, pasitikę svečius ir sužinoję atvykimo tikslą, suteikia jiems
būtiną informaciją, nukreipia ar palydi.
9. Nepažįstami asmenys, darbuotojams pareikalavus, privalo pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, užsiregistruoti.
10. Uliūnų UDC darbuotojai turi teisę savarankiškai priimti sprendimą, ar atvykęs
asmuo gali lankytis Uliūnų UDC.
11. Neblaivūs, apsvaigę, nemandagūs ar grubiai besielgiantys asmenys į Uliūnų UDC
neįleidžiami, supažindinami su galimomis pasekmėmis.
III. SVEČIŲ APRANGOS IR ELGESIO REIKALAVIMAI
12. Svečių apranga turi būti švari, atitinkanti veiklos ir užsiėmimų pobūdį.
13. Svečiai, norintys lankyti sportinius užsiėmimus, privalo:
13.1. atsinešti švarius sportinius batelius, aprangą;
13.2. lauke dėvėtus batus ir rūbus palikti persirengimo patalpose.
14. Uliūnų UDC patalpose ir aplinkoje draudžiama:
14.1. triukšmauti, kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą svečiais ir
darbuotojais;
14.2. atsinešti ir vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines bei
psichotropines, toksines medžiagas, atvykti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų,
rūkyti;
14.3. filmuoti ir fotografuoti bei viešinti nuotraukas/įrašus be įstaigos darbuotojų ir
svečių sutikimo;
14.4. vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, demonstruoti kovinius
judesius;
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14.5. atsinešti aštrius, degius, sprogius, lakius, aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar
medžiagas;
14.6. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, reketuoti, žaisti azartinius žaidimus;
14.7. įsinešti, demonstruoti, platinti garso, vaizdo įrašus, laikraščius, žurnalus ir kitus
leidinius, kurie tiesiogiai skatina ir propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, patyčias, pornografiją;
14.8. šiukšlinti, niokoti gėlynus ir žaliuosius plotus, gadinti turtą, išsinešti
priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių, be leidimo liesti kitų asmenų daiktus;
14.9. lankytis sergant užkrečiamomis ligomis.
IV. EKSTREMALIOS SITUACIJOS
15. Kilus gaisrui:
15.1. skambinti fiksuoto ryšio telefonu 01 arba bendruoju pagalbos telefonu 112;
15.2. pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisrą;
15.3. kilus pavojui sveikatai ar gyvybei išeiti iš pavojingos zonos.
16. Smurtaujant:
16.1. skambinti fiksuoto ryšio telefonu 02 arba bendruoju pagalbos telefonu 112;
16.2. stengtis užtikrinti žmonių, esančių Uliūnų UDC, saugumą, nesiginčyti su
smurtautoju, įsidėmėti įvykio aplinkybes.
17. Susižeidus ar pasijutus blogai:
17.1. suteikti pirmąją pagalbą, prireikus skambinti fiksuoto ryšio telefonu 03 arba
bendruoju pagalbos telefonu 112;
17.2. pranešti artimiesiems, prireikus vykti į ligoninės priėmimo skyrių, tačiau
nepasirašyti jokių dokumentų.
18. Kitais ekstremaliais atvejais sprendimus priimti pagal susidariusią situaciją.
19. Apie visus ekstremalius įvykius nedelsiant informuoti gimnazijos direktorių.
_____________________________

