
srAULru TARDYM O TZOLTATORTAUS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL RENGINIO ,,EURopos MUZIEJU NAKTIS Sr.q.ul,ruosE 2019" ORGANIZAVIMO

SlLul4i TARDyM o tzoLrAToRruJE TvARKos,lpRASo pATvTRTINIMo

20re m.balandZio /! a.Nr. ttot- /t j
Siauliai

Siekdamas uZtikrinti sklandq renginio ,,Europos muziejq naktis Siauliuose 20Ig*
organizavimo Siauliq tardymo izoliatoriuj e proces?:

1. T v i r t i n u Renginio,,Europos muziejq naktis Siauliuose 2019* orgatizavimo Siauliq
tardymo izoliatoriuj e tvarkos apraS4 @ridedamas).

2.Pavedu:
2.1. Veiklos organizavimo skyriaus vedejui Gintarui Valentukoniuiorganizuoti Sio isakymo

paskelbim4 istaigos internetinej e svetainej e ;

2.2.Yeiklos organizavimo skyriaus vyresniajam raStvedZiui su isakymu supaZindinti
direktoriaus pavaduotoj us ir administraciniq padaliniq vadovus.

Direktorius Saulius Rajundius

S iauliq tardyrno izoliatoriaus
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PATVIRTINTA
Siauliu tardvmo izoliatoriaus direktoriaus

RENGINIO ,,EUROPOS MUZIEJU NAKTIS sr.q.ULrUOSE 2019,, ORGANIZAVIMO
Sr.q.ul,ru TARDyM o rzoLrAToRruJE TVARKOS ApRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Renginys ,,Europos muziejq naktis Siauliuose 2019" (toliau - renginys) Siauliq tardymo
izoliatoriuje (toliau - Siauliq TI) vyks 2019 m. geguZes 18 d. nuo 18:00 val. iki 22:00 val.

2. Lankytojams renginio metu bus organizuojamos paZintines ekskursijos po Siauliq TI
grupelemis nuo 5 iki 16 asmem+. Ekskursijos vyks nuo 18:00 val., nuo 19:00 val., nuo 20:00 val. ir
nuo 21:00 val. Ekskursijq trukme nuo 0:30 iki 0:45 val.

3. Ekskursijq tikslas yra supaZindinti visuomeng su bausmiq vykdymo sistema, Siauliq TI
istorija, laikomq asmeml glvenimo ir laisvalaikio organizavimo sqlygomis, darbuotojq darbo
s4lygomis ir istaigos veikla.

4. Ekskursijos organizuojamos ir Sio Tvarkos apra5o nuostatos taikomos nepaleidLiant
Lietuvos Respublikos sudmimo vykdymo istatymo, Lietuvos Respublikos bausmiq vykdymo
kodekso, Pataisos lstaigq vidaus tvarkos taisykliq, AreStiniq vidaus tvarkos taisykliq, Tardymo
izoliatoriq vidaus tvarkos taisykliq bei kitq istatymq ir teises aktq nuostatq.

II SKYRIUS
ASMENV REGISTRAVIMASIS I RE,NGINI

5. Asmenys, pageidaujantys apsilankyti renginyje, uZpildo Pra5ym4 leisti dalyvauti
renginyje (priedas), Pra5yme asmuo nurodo, vard4, pavardg, gimimo dat4 bei pateikia savo
kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adres4 ir elektroninio pa5to adres4) ir pageidaujam4
apsilankymo laik4. Sie pra5ymai pateikiami elektroniniu pa5tu ne veliau
kaip iki 2019 m. geguZes 16 d. darbo dienos pabaigos.

6. Asmenys apie leidim4 apsilankyti informuojami elektroniniu pa5tu.

7. Asmenys, atvykg i Siauliq TI privalo tureti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4
(pas4, mokinio palymdjim4, asmens tapatybes kortelg arba naujo pavyzdlio vairuotojo paZymejim4).
Nepilnamediai asmenys irengini gales patekti tik su suaugusiq palyda.

III SKYRIUS
RENGINIO ORGANIZAVIMAS

8. { rengini asmuo turi atvykti ne veliau kaip likus 15 minudiq iki ekskursijos pradZios.

9. Atvykusius i rengini uL ekskursijos organizavrm4 paskirtas Siauliq TI darbuotojas
lankytojus pasitinka kontroliniame praleidimo punkte Nr. 1 (toliau - KPP-1), kuriame jiems iSaiSkina

elgesio laikymosi reikalavimus, atsakomybg uZ paleidimus, supaZindina su daiktq, kuriuos
draudliama isine5ti i istaigos teritorij4, s4ra5u, sutikrina asmenq tapatybes su pateiktais praSymuose
ir patvirtintame s4ra5e. Dokumentai pateikiami KPP-1 pareig[nui vienkartiniq leidimq iforminimui.

10. Siauliq TI pareigDnai, prie5 ileisdami i istaig4, atlieka i istaig4 atvykusiq asmenq aplinr4
ir jrl daiktq patikrinim4. Prie5 asmeniui tai prane5ama,kad i istaig4 jis bus ileidZiamas tik po to, kai
bus atlikta apLiira ir daiktq patikrinimas, ir pasiDloma atiduoti turimus daiktus, kuriuos draudLiama



isineSti i Siauliq rI. Siq asmenq atiduoti turimi daiktai saugomi KPP-l ir pasibaigus vizitui gr41inami
asmeniui.

Atsisakius asmenq apZiflros ir daiktq patikrinimo, asmuo i Siauliq TI neileidZiamas.
1 1. Pastebejus, kad ivizit4atvykEs asmuo bando i istaig4 jnesti draudZiamus daiktus, trukdo

istaigos darbuotojams atlikti savo pareigas, iZei
bando daryti itak4 darbuotojq veiksmams ar su
paZeidineja istaigoje nustatlt4 tvark4 ar fstat
renginyje nutraukiamas. Pastebejus tydinius
turindius lankytoj o veiksmus, istaigos administrac

IVSKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Neteiseti pareigDnq, darbuotojq, suimtqjq ir nuteistqiq bei i fstaig4 atvykusiq asmenq
veiksmai uhtaukiadrausmines, administracines bei baudZiam4sias"pasekmes. "
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Renginio ,,Europos muziejq naktis Siauliuose
20 | 9* or ganizavimo S iauliq tardymo
izoliatoriuj e tvarkos apra5as priedas

(Prasymo leisti dalyvauti reginyje,,Europos muziejq naktis Siauliuose 2019" formos pavyzdys)

(Asmens vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. palto adresasJ

PRASYMAS
leisti dalyvauti reginyje,,Europos muzieiq naktis Siauliuose 2019"

2019 m. men. d. Nr.
Siauliai

Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriui
Sauliui Rajundiui

PraSau Jlsq leisti dalyvauti leisti dalyvauti reginyje ,,Europos muziejq naktis Siauliuose 2019*.
Apsilankyti renginyj e pageidauj u (.eina[rya-p" b.r rkti) :

18:00 val.;
19:00 val.;

20:00 val.:
2l:00 val.

(paraSas) (vardas, pavardd)

Ats akingo ui eks kursij os organizavimq darb uotoj o irai as :
Asmuo i rengini atvyko

(data ir laikas)

Asmuo pateike asmens dokumenta
(pavadinimas, serija ir numeris)

Pastabos ddl asmens elgesio lankymosi siauliq tardymo izoliatoriuje metu:

c

2,o t9 - oLr- (9

(pareigos)


